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Personatges

ELL  Jove solitari, reflexiu. Aficionat a l'escriptura. Treballa en

una agència de viatges per guanyar-se la vida. Viu a Barcelona .

Lloc

La primera part té lloc a Barcelona i Madrid simultàniament (els

protagonistes es comuniquen -s'escriuen- des dels seus respectius llocs.

A la segona part, la acció té lloc en un apartament de Madrid.

Temps

Primers anys de la dècada del 2000, quan la irrupció d'internet comença a

oferir noves maneres de comunicar-se. 

ELLA   Espontània, impulsiva, apassionada. Aficionada a la música.

Treballa en un gimnàs. Viu a Madrid (però és de Barcelona). 

Format

Aquesta obra té una durada aproximada de 70 minuts. Requereix una

escenografia bàsica i molt poc atrezzo.

una obra de teatre de Marc Egea
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"HI HA ALGÚ?"

una obra de teatre de Marc Egea

.

PRIMERA PART

Escenari fosc. Una veu en off diu: "Ens

traslladem als primers anys de la dècada del

2000, quan no hi havia xarxes socials, quan no

hi havia smartphones, quan internet tot just

començava a oferir noves maneres de

comunicar-se".

S’il.lumina una cadira en la que hi és ELL,

assegut.

Escena 1

ELL

Hola, hi ha algú?

(ningú respòn)

Hola, hi ha algú?

Uns metres més enllà, s’il.lumina una altra

cadira, en la qui és ELLA.

ELLA

Sí. Estic aquí. Hola.

Parlen mirant endavant. En ningun moment de la

conversa es miren l’un a l’altre.

ELL

Ah, pensava que havies marxat.

ELLA

He sortit un moment, però ja estic aquí.

ELL

Doncs el que et deia, que prefereixo parlar

escrivint. Perquè, el fet d’estar escrivint i no

parlant t’obliga a cuidar les frases. T’has de fixar

més. No et passa?

ELLA

Doncs, no. Jo intento escriure ràpid, com parlo. És

que sóc ràpida, nerviosa. I no m’agrada gens

escriure. Veu? Vaja falta! He escrit "nerviosa" amb

"b" alta?

ELL

És una errata.
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ELLA

No és una falta?

ELL

No.

ELLA

Quina és la diferència?

ELL

Les errates són això: errors al teclejar. La "b" alta

i la "v" baixa estàn juntes, li dones a una tecla per

l’altre. És normal quan s’escriu de pressa.

ELLA

Doncs m’hauria anat molt bé aquesta excusa a

l’escola.

ELL

No escrivieu a ma?

ELLA

(com si no l’hagués sentit)

I per la "g" i la "j"... No! Està la "h" al mig.

Vaja. Pels accents no hi ha excusa... Escolta, per

cert, tú no fas faltes quan escrius.

ELL

Vaig fer un curs de mecanografia.

ELLA

I això et lliure de fer errates. No, no, he dit

’faltes’.

ELL

També faig.

ELLA

No és veritat. M’he fixat, no fas ni una. Escrius

perfecte.

ELL

No sé... Serà que m’agrada escriure i m’ho miro una

mica i... Escolta, si saps veure que no faig faltes

d’ortografia, ¿per què tú sí en fas?

ELLA

¿Et refereixes a les be altes i les ve baixes? No son

faltes, son errates.

ELL

Si visquéssis aquí tindries una excusa millor.

ELLA

Quina.
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ELL

Bilingüisme. Les bes altes les bes baixes, les ges

les jotes, és un lio i, com que ningú s’aclara, doncs

es perdona bastant.

ELLA

M’estàs donant una bona raò per tornar-me’n a

Barcelona.

ELL

No ho facis, ha d’haver mil raons per quedar-se a

Madrid.

ELLA

(suplicant, carinyosament)

¿Per què no ens passem a veu?

ELL

No puc... Ja t’ho vaig dir ahir. Estic a la feina...

ELLA

Jo també estic a la feina, però després, des d’un

altre lloc, des de casa, podriem fer servir càmera, o

ens podriem enviar una foto...

ELL

Enviar amb be alta!

ELLA

Ais.

ELL

Tranquila, aquí no ho ha vist ningú. I allà? No ho

haurà vist algú?

ELLA

"Algú".

ELL

Què?

ELLA

"Algú" amb falta. Quin detall.

ELL

Com?

ELLA

Has escrit "algú" sense accent. "Que ho ha vist

AL-GU?"

ELL

Vaja. Una falta.

ELLA

Ho has fet volent, per baixar-te al meu nivell.

Sempre comences igual: "Hola, hi ha algú?", "Hola, hi

ha algú?" Abans li has posat accent.
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ELL

Abans?

ELLA

Sí. Al principi.

ELL

No és veritat.

ELLA

Està escrit.

ELL

Què?

ELLA

Mira, mira, ves cap enrera. Has dit...

(llegint)

"Hola, hi ha algú?, hola..."

ELL afina la vista. Somriu.

ELL

Ah.

ELLA

I jo he contestat: "Sí, estic aquí, hola". "He sortit

un moment, però ja estic aquí". Què em dius?

ELL

Doncs el que et deia...

(llegint)

"Que prefereixo parlar escrivint. Perquè, el fet

d’estar escrivint i no parlant t’obliga a cuidar les

frases. T’has de fixar més. No et passa?"

ELLA

(llegint)

"Doncs, no. Jo intento escriure ràpid, com parlo..."

Llegeixen el diàleg que han pronunciat

anteriorment. I el llegeixen cada cop més

depressa, com si competíssin en un joc per ser

l’ultim en parlar. Al arribar a la darera frase

("Tranquila, aquí no ho ha vist ningú. I allà?

Ho ha vist?..."), ELL s’atura just en el moment

en que ha de pronunciar "algú", respira fons i

en el siu lloc -ara no llegint diu:

ELL

Algu...na persona?

(ELLA riu)

Ha estat una errata.

ELLA

Vas fer un curs de mecanografia.
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ELL

Com ho saps?

ELLA

Ho hast dit.

ELL

Ho he dit?

ELLA

Vols comprovar-ho?

(mira de sobte a un costat)

Ui! Perill. He de deixar-te, ¿val? Ens encrivim demà.

ELL

Fins demà.

ELLA

Chao.

S’apaguen els llums i l’escenari queda fosc.

Escena 2

Uns segons després, s’il.lumina la cadira d’ELL.

Hi és el noi, assegut, com abans, mirant cap

endavant.

ELL

Bon dia!

(espera resposta)

Hola...

(ningú contesta)

¿Hi ha algú, amb accent a la u?

(espera)

No hi ets. Bueno, t’ho deixo escrit, ja ho llegiràs.

És que hi ha una cosa que vull dir-te:

Avui he vist una escena preciosa. Ha estat aquest

matí, quan venia a la feina. Jo anava caminant pel

carrer i, de cop, un autobús s’atura. S’obren les

portes i surt el conductor corrent. Va fins a una

noia que caminava per la vorera, li pren la cara

delicadament amb les mans i li fa un petó de

pel.licula. Sense més. Li somriu, torna a l’autobús,

tanca la porta i se’n va. Què et sembla! Bonic, eh.

(espera un instant amb cara de

felicitat)

Sí. Val. Es coneixien. Segur que era la novia del

conductor, que no era una noia qualsevol. Però, vist

així, per sorpresa, ha semblat que no es coneixien,

que el conductor li havia fet un petó a la primera

noia que passava pel carrer, perquè sí, perquè ho ha

sentit. I això m’ha fet pensar.

¿Per què no em passen aquestes coses a mi? Imagino

l’escena perfecta: Un dia vaig pel carrer i algú em
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ELL
veu passar i s’enamora de mi. Algú que no em coneix.

Llavor, corre cap a mi, m’atura, em pren amb les

seves mans, i em fa un petó, em somriu, i se’n va,

deixant darrera seu un record inesborrable. Igual que

aquest matí, igual... si ho imagino.

S’apaga el llum i l’escenari queda fosc.

Escena 3

S’encen la cadira d’ELLA. Hi és ELLA, com abans,

asseguda, mirant cap endavant.

ELLA

¡Hola!

(espera resposta)

Vaja. ¿Hola...?

(ningú respon)

No hi ets. Mira, et contesto:

Acabo de llegir el teu missatge. Molt bonica la

pel.lícula que t’has muntat amb això de l’autobús,

però tens raó: eren parella. Això de que un

desconegut pari a una noia al carrer, i li faci un

petó només passa als anuncis de la tele o a les

pel.lícules. I millor que sigui així, perquè jo em

veig venir a un tio corrent cap a mi al carrer... i

et juro que no sé com reacciono.

No siguis impacient. Si un dia algú et tria, serà

algú que ja et coneix; serà perquè ja et coneix.

S’apaga la llum i l’escenari queda fosc.

Escena 4

S’encén la cadira d’ELL.

ELL

Hola, hi ha algú?

(ningú respòn)

Hola, hi ha algú?

S’encén la cadira d’ELLA.

ELLA

¡Sí!

ELL

¡Per fi!

ELLA

Hora de dinar. Ara puc posar-me.
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ELL

Tu no dines?

ELLA

No vaig. M’he portat una amanida, volia contestar-te

amb calma. I tu?

ELL

M’he portat un entrepà.

ELLA

Tenim una estona per escriure’ns.

ELL

Doncs volia dir-te que ets bastant pessimista.

ELLA

Per què?

ELL

Pel que has dit aquest matí.

ELLA

Què he dit?

ELL

Que una persona només pot fer-li un petó a la seva

parella. Lo de la noia de l’autobús.

ELLA

(recordant)

Ah. No. Només he dit que, en aquell cas, tal com ho

has explicat, només podien ser parella. No és normal

que un conductor deixi l’autobús per fer-li un petó a

una desconeguda -no és normal que deixi l’autobús per

fer-li a la seva novia-. No sóc pessimista. Sóc

realista. Mira al teu voltant. Aquestes coses no

passen.

ELL

¿No pot passar que un noi s’enamori d’una desconeguda

i li faci un petó?

ELLA

El que et dic. La noia desconfiaria. Pero ¿no veus el

món en que vivim? És una pena. Si totes les noies

fóssim tan confiades com tu, veuries cóm acabem. El

tios son així. Ho veig cada dia al gimnàs -treballo

en un gimnàs, t’ho havia dit, ¿veritat?-...

ELL

Monitora d’aeròbic.

ELLA

(recordant)

T’ho vaig dir l’altre dia...



8.

ELL

I, quan no tens classe, estàs a secretaria fent feina

d’ordinador, com ara...

ELLA

Val.

(continua)

Doncs el que et dic. Al gimnàs, ho veig a diari. Les

noies van a fer esport, però el tios... el tios només

van a mirar, es nota. I alguns ni es conformen amb

mirar, que ho intenten tot. A mi em deixen em pau

perquè sóc la profe, si no també em tirarien la

canya. Però de les miradetes no m’escapo.

ELL

Com son els gimnasos a Madrid?

ELLA

Com a tot arreu.

ELL

Doncs a mi no m’ho sembla.

ELLA

Tu que ho veuràs amb bons ulls. ¿O és que allà a

Barcelona la gent és més civilitzada?

ELL

Ho dec veure amb bons ulls.

ELLA

I és pitjor als bars. Ho hauràs vist als bars. ¿Què

em dius dels bars?

ELL

Els bars?

ELLA

Als bars hi ha barra lliure. Treballo en un bar i

estic farta de veure...

ELL

(interrompent)

¿Treballes en un bar?

ELLA

¿No t’he parlat del bar?

ELL

No.

ELLA

Els caps de setmana treballo en un bar servint copes,

un piano-bar. I allà sí és descarat. Al bar no

m’escapo, com al gimnàs. Al revés, com serveixo copes

i vaig per les taules, alguns clients es pensen que

estic allà per anar-me al llit amb ells...
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ELL

(en broma)

I no és el cas...

ELLA

No es el cas. ¿Tú en què treballes?

ELL

Què?

ELLA

En què treballes? No m’ho has dit.

ELL

No t’ho he dit?

ELLA

No recordo.

ELL

Treballo... fent viatges.

ELLA

No em diguis.

ELL

Sí.

ELLA

Fas viatges. Et paguen per fer viatges. ¿Què ets?

¿Comercial o algo així?

ELL

No com tu estàs pensant.

ELLA

Però, viatges.

ELL

No exactament. Faig viatges:

(explica)

És molt fàcil. Et ve un client -o un parell d’ells-.

Primer ensenyes un catàleg ple de fotos; després fas

deu mil trucades telefòniques davant d’ells, reserves

bitllets d’avió, reserves hotels, anules bitllets,

anules hotels, dones explicacions, et queixes,

negocies -una mica de teatre-, parles amb els

clientes, et pregunten, els respons, s’ho pensen,

discuteixen, s’ho pensen, es decideixen, reserves

hotels, reserves avions, contractes excursions, ells

somriuen, imprimeixes un document, et paguen sense

diners, els somrius, els hi dius adéu -"bon viatge"-

i ja està. Faig viatges, com qui fa xurros.

Apassionant.

Ara mateix estàs compartint pantalla amb una reserva

a Cancún. ¿T’agradaria anar a Cancún? ¿Un resort

d’aquells amb pulsereta barra lliure?



10.

ELLA

No. Preferiria anar a qualsevol altre lloc.

ELL somriu.

ELL

Jo també. Tot el dia sense moure’m de la cadira. Sort

que tinc l’ordinador i, ja veus, em puc escapar.

ELLA

Lo teu és pitjor que lo meu.

ELL

No em queixo. Sempre hi ha amb què consolar-se. No

tot a la vida son viatges.

(pensa una mica)

Deixa’m fer-te una pregunta: ¿quina de les dues

feines és la bona?

ELLA

La bona?

ELL

Sí. Has dit que tenies dues feines. Una ha de ser la

bona i l’altra la dolenta.

ELLA

¿Ah, sí?

ELL

Sempre és així. Tots suportem una feina dolenta

perquè en algún lloc tenim una altra que ens agrada.

ELLA

Una altra que ens agrada...

ELL

Els hobbies.

ELLA

Ah.

ELL

Tenim els hobbies per fugir de la feina. Però, si ho

mires bé, els hobbies també son feina. La feina

"bona". Només alguns afortunats converteixen el hobby

en la seva única feina i acaben guanyant-se la vida

amb ell. La resta... a sobreviure en l’ambigüitat. Tú

tens dues feines. ¿Quina és la bona, la que t’agrada?

ELLA

Cap. En el meu cas cap.

ELL

Cap?
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ELLA

Cap.

ELL

(deductiu)

LLavors és que guanyes poc amb el gimnàs i has de

completar el sou treballant al bar.

ELLA

Tampoc. Escolta, ¿ets detectiu? ¿Et dediques a

analitzar tot el que et diuen?

ELL

Em dedico a observar. A suposar... A imaginar...

ELLA

És el teu hobby.

ELL

Sí... En certa manera.

ELLA

Explica’m això.

ELL

Primer, tu.

ELLA

Primer jo, què.

ELL

Explica’m quin és el teu hobby.

ELLA

No. Primer, tu.

ELL

Primer, tu.

ELLA

Primer, tu.

ELL

Primer, tu.

ELLA

No.

ELL

Va. T’ho he demanat primer. Et toca a tu. Tu em dius

quin és el teu hobby i et prometo que jo després...

ELLA

(rendint-se)

Vaaaal. T’explico: No necessito dues feines per

reunir un sou. Amb el gimnàs tinc prou. El meu hobby

està al bar.
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ELL

Veus?

ELLA

El meu hobby està al bar, però no és el bar, no és el

treball de cambrera...

ELL

(interrompent)

Com no t’expliquis millor.

ELLA

Espera, deixa’m acabar, no puc escriure tan ràpid.

ELL

Perdona. Continua. Canvi.

ELLA

El meu hobby és tocar el piano.

ELL

(admirat)

Toques el piano?

ELLA

Sí. I tens raó. Toco el piano per fugir de la feina.

M’encantaria que el piano fos la meva feina.

(matitza)

Què dic! M’encantaria que el piano fos la meva única

feina.

ELL

Explica’m això.

ELLA

Sempre he volgut ser pianista. No pianista de

concert. No. Algo més... íntim, més bohemi: tocar en

un local, per les nits, amb gent, al meu aire... i

poder cantar...

ELL

També cantes?

ELLA

Oblida-ho.

ELL

El què?

ELLA

Això de cantar.

ELL

Per què?
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ELLA

Oblida-ho.

ELL

Però cantes?

ELLA

No. No canto.

ELL

Ho acabes de dir.

ELLA

No consti en acta.

ELL

Per què?

ELLA

És diferent. Cantar, canto per mi sola, a la dutxa,

como tothom. Res serio.

ELL

A la dutxa.

ELLA

Sí. No té importància. No facis cas. El que de

veritat m’agradaria és tocar el piano. Això és el que

m’agradaria. Per això estic al bar.

ELL

Pel piano...

ELLA

Sí. Vaig entrar al bar perquè hi havia piano. És un

d’aquells bars amb pianista. El vaig descubrir una

nit per casualitat, sortint de copes amb uns amics.

Em van portar allà i... quan vaig entrar... bueno.

Imagina’t-ho: hi ha un piano de cua blanc, enorme,

amb tot de tauletes, amb la seva lampareta, per allà.

És preciós. I hauries de veure com sona aquell piano.

Vaig al.lucinar. Em vaig passar tota la nit

escoltant-lo com hipnotitzada. I llavor vaig pensar:

¿Per què no jo? Així que, en un rampell, vaig anar al

dia següent i vaig demanar si podia treballar allà.

Hi havia lloc de cambrera, i vaig acceptar. Caps de

setmana.

(reflexiva)

No vaig dir que tocava el piano. Al final, em va fer

por. Vaig pensar que igual no sé prou com per tocar

allà. Ja, sembla una tonteria. Això no és fer res.

Però, no sé. Crec que, si estic per allà, alguna dia

pot passar alguna cosa.

ELL

Una oportunitat?



14.

ELLA

No sé.

ELL

Un miracle?

ELLA

No.

(confessa)

En realitat... bueno. El pianista té previst

deixar-ho. Ho sé. M’ho van dir. Té pensat marxar del

bar. Llavor, potser...

ELL

Però si no saben que toques el piano...

ELLA

Oficialment, no, però...:

(explica)

Una nit em vaig quedar la última, em tocava tancar.

Estava sola, així que... em vaig asseure al piano...

i vaig tocar. ¡Quina sensació! Vaig tocar les meves

cançons preferides, cançons de Sinatra, -m’encanta

Frank Sinatra, tampoc t’ho havia dit, ¿oi?- i en

aquell piano sonaven tan bé. Bé, doncs, mentre estava

tocant, va entrar el Miguel, el pianista. Jo vaig

seguir tocant, como si no l’hagués vist. Ell no va

dir res. Es va tirar cap enrera i es va quedar

amagat, escoltant. Doncs, bé: al cap d’una bona

estona, quan em vaig girar, ja no hi era. Havia

marxat.

(descobrint de sobte)

Potser no li vaig agradar.

ELL

Tu creus?

ELLA

Sí. Si no s’hauria esperat. M’hauria dit alguna cosa.

No li va agradar com vaig tocar, segur.

ELL

Potser no li agradava Frank Sinatra.

ELLA

És impossible que a algú no li agradi Frank Sinatra.

ELL

A mi...

ELLA

No t’agrada?

ELL

No el conec. Sé qui és, clar. Però no l’he escoltat.
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ELLA

Això és un crim. ¿Saps el que t’estàs perdent?

ELL

¿Et refereixes a tu, per no dir que toques el piano?

ELLA

Ja no fa falta que ho digui. Ho saben. El Miguel ho

sap, em va veure tocant...

ELL

Però de moment segueixes servint copes...

ELLA

Sí. Jooo.

(sincera)

M’agradaria tant. Però... de moment, encara està el

Miguel i... a més... Em segueix fent por. No crec que

sigui prou bona. Una cosa és tocar a casa per mí sola

i una altra en un local ple de gent.

ELL

O sigui, que no faràs res.

ELLA

Què vols que faci? Esperar, esperar, esperar...

ELL

Com es diu el bar?

ELLA

Es diu Rick’s.

ELL

Clar.

ELLA

El coneixes?

ELL

Conec un altre bar que es diu Rick’s.

ELLA

A Barcelona?

ELL

A Casablanca.

(ELLA no reacciona)

La pel.licula... Casablanca...

ELLA

Casablanca.

ELL

No has vist Casablanca?
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ELLA

No. Hauria d’haver-la vist?

ELL

No, és que... Acabes de dir una frase de la

Casablanca. Això d’esperar, esperar, esperar.

Minut... 7 de la pel.lícula:

(recita)

"Esperar, esperar, esperar. Mai marxaré d’aquí.

Moriré a Casablanca". Ho diu un dels desplaçats que

espera el seu visat A Casablanca, al principi de la

peli. És molt famosa.

ELLA

Doncs ho he dit sense saber-ho.

ELL

Llavors no deus saber que el teu bar es diu Rick’s

per la pel.lícula.

ELLA

No. El bar es diu Rick’s perquè l’amo es diu Ricardo

i es fa dir Rick. És així de brillant.

ELL

No crec. Ja veuràs, pregunta-li.

ELLA

Val, li preguntaré.

ELL

¿De veritat no has vist Casablanca?

ELLA

No.

ELL

Això ho hauràs de solucionar.

ELLA

(en broma)

Molt bé. Em prepares un viatge dels teus i vaig a

Casablanca.

ELL

No hi vagis. Casablanca és lletgíssima. Res a veure

amb la pel.lícula.

ELLA

"Res a veure amb la pel.lícula". ¿És millor a la

pel.lícula que a la realitat?

ELL

Infinitament. La Casablanca de Hollywood és moltíssim

millor que la de veritat.
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ELLA

Bueno, val. Accepto un viatge a Hollywood.

ELL

Tu riu-te’n.

ELLA

¿Tan bona és Casablanca?

ELL

Sí. És molt bona. La història és preciosa. Té frases

que son... perfectes; els diàlegs... sempre diuen més

del que sembla... estàn plens d’intenció...

ELLA

Sí que la coneixes bé.

ELL

La he vist tantes vegades que me la sé de memòria.

Podria repetir-te la sencera, al minut.

ELLA

Carai. Doncs sí que és bona. La veuré.

ELL

Va.

ELLA

Sí, pero no ara. No m’oblido. Em toca a mi: ¿Quin és

el teu hobby fora dels viatges?

ELL

El meu hobby...

ELLA

Sí.

ELL

(restant importància)

No importa.

ELLA

No, no. M’ho has de dir.

ELL

¿És obligatori?

ELLA

Jo t’he dit quin era el meu. A més, m’ho has promès.

ELL

T’ho he promès? Estàs segura?

ELLA

Seguríssima. Has dit: "Tu em dius quin és el teu

hobby i et prometo que jo després et dic el meu".
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ELL

Crec que no.

ELLA

Ho comprovem?

ELL

Va.

ELLA

(mirant endavant, afinant la vista)

Ves enrera.

(llegeix ràpid, en veu baixa, per

dins, mentre busca, fins que troba)

Aquí: "Tu em dius quin és el teu hobby i et prometo

que jo després..." ¡Punts suspensius! ¡Oh! ¡No has

acabat la frase!

ELL

Veus? No hi ha promesa.

ELLA

Escolta, medeixes molt les paraules.

ELL

És el meu hobby.

ELLA

És el teu hobby? Medir paraules?

ELL

Bueno, diga-li "escriure".

ELLA

Què dius. Escrius? Què escrius? Novel.les? Poesia?

ELL

No. Escric pel.lícules. I teatre.

ELLA

Guionista de cine?

ELL

No exactament. Bé, aquesta és la intenció. Guionista

de cine, i de teatre. Però de moment només és un

projecte. Encara em falta molt.

ELLA

Per què?

ELL

No és tan fàcil.

ELLA

"No és tan fàcil". Però escrius habitualment.
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ELL

Tots el dies.

ELLA

Llavors, ¿per què és un projecte? Ja és una realitat.

ELL

No, encara no.

ELLA

Si ja estàs escrivint, ja ets guionista. No és cap

projecte. Perdona, això és diferent. No és com en el

meu cas, que per ser pianista has d’anar a un local i

tocar per a un públic. Tú ja escrius, igual que

qualsevol professional. Quan et surti algo bo, ja ho

tens.

ELL

Doncs aquest és el problema: que no em surt res bo.

ELLA

Em sorpren, perquè t’asseguro que escrius molt bé -a

més, sense faltes ni errates- i capacitat

d’observació tens de sobra.

ELL

(confessant)

No sé inventar històries. Aquest és el problema. Em

falta...

ELLA

...Imaginació.

ELL

En part, però no del tot. Imaginació en tinc

perquè... quan algú m’explica una història se

m’acudeixen mil idees. El meu problema és que

necessito que algú em doni alguna cosa per que jo

pugui començar a escriure.

ELLA

Ja.

ELL

Així que mentres tant vaig fent això, agafo històries

d’altres i el hi poso un final.

ELLA

I d’on les treus, les històries?

ELL

De les pel.ícules, per exemple.

(explica)

¿No t’ha passat mai que estàs al cine i que de cop la

pel.lícula comença a anar per on no t’agrada? Doncs

jo la deixo, me’n vaig a casa i la acabo com a mi

m’agrada.
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ELLA

¿Ah, sí? ¿I la canvies molt, li canvies molt de troç?

ELL

Depèn de quan marxi. A vegades escric la última mitja

hora, a vegades només deu minuts, un quart d’hora,

cinc minuts... depèn. No sempre s’ha de canviar molt.

¿Saps que es pot canviar el sentit d’una història

canviant només una frase, fins i tot una paraula?

ELLA

Apa.

ELL

Tu mateixa ho acabes de fer.

ELLA

Jo?

ELL

Sí. Has canviat el sentit d’una frase afegint només

una paraula.

ELLA

Jo he fet això?

ELL

Sí. I no la has canviat poc. Li has donat un sentit

molt diferent.

ELLA

Sí, clar.

ELL

T’ho ensenyo, segueix-me.

(afina la vista, busca)

Ves enrera. Mira. Aquí. Quan has començat a parlar

del teu hobby, de la teva feina "bona". Has dit que

tocaves el piano per fugir de la feina. ¿Val? I

després has dit: "M’encantaria que el piano fos la

meva feina". ¿Ho veus? Doncs de seguida ho has

corregit i has dit: "M’encantaria que el piano fos la

meva única feina". "Única". Has afegit "Única". Una

paraula. I el canvi és total. Dedueixo que... no

només el piano ha de ser la teva feina sino que el

gimnàs ha de deixar de ser-ho. O sigui: necessites

arriscar per aconseguir guanyar-te la vida només amb

el piano... ¿M’equivoco?

ELLA

Si d’una paraula pots treure tot això ¿què no podràs

fer amb més paraules?

ELL

No em falten paraules, em falten històries.
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ELLA

I perquè has d’inventar les històries?

ELL

Com?

ELLA

¿Per què no escrius sobre tu, sobre la teva vida?

ELL

Això no es pot fer.

ELLA

Ho fa molta gent. Agafa una novel.la, o una

pel.lícula, o una obra de teatre i després mira la

biografia de l’autor, i diga’m si no s’assemblen.

ELL

Mai és el mateix.

ELLA

Aquí està l’art. Es tracta de transformar la realitat

una mica, de canviar algunes coses, però les

històries, en essència, casi sempre son verídiques.

Una vegada vaig sentir dir que la feina de

l’escriptor és la del traductor. Que tots portem un

llibre a dins i l’únic que hem de fer és traduir-lo.

ELL

Molt bé. Suposem que jo accepto parlar de mi, val. ¿I

l’altra gent? A l’altre gent que hi ha a la meva

vida, ¿li agradarà que parli d’ella?

ELLA

Si ho fas des de la sinceritat... sí.

(canviant el to)

Ostres, t’he de deixar. Ja tornen.

ELL

Ja han dinat?

ELLA

Mira quina hora és.

ELL

Ja? Què ràpid. Ha passat volant.

ELLA

Si no puc conectar-me després, ho intento demà, ¿val?

ELL

Quan puguis. Deixo la finestra aquí, a sota d’una

oferta del Carib.

ELLA

Un petó.
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ELL

Adéu.

ELLA

Chao.

S’apaguen les llums. L’escenari queda fosc.

Escena 5

S’encen la llum d’ELL.

ELL

Hola, hi ha algú? Hola, hi ha algú? Una última cosa.

No hi ets, ¿no? Llegeix-ho quan tornis a

connectar-te: Has dit que jo ja estic a la feina

"bona" perquè ja escric. Potser mai ho he volgut

veure d’aquesta manera però suposo que tens raó. La

veritat: -no m’agrada massa dir-ho però- estic

treballant molt. Escriure és molt important per mi.

Vist des de fòra pot semblar una tonteria. Però per

mi és molt important. No sé perquè. A vegades em

pregunto si val la pena tan d’esforç i... "Si val la

pena tan d’esforç"... ¡Veus! Una frase de Casablanca.

Minut... 85 de la pel.lícula. Rick li diu a Lazslo:

"¿Alguna vegada s’ha preguntat si la seva causa val

la pena tan d’esforç?" I Lazslo respon: "Es com

preguntar-nos perquè respirem. Si deixem de respirar,

morirem". Si per tu també és important el piano,

continua endavant. Dius que algun dia vols ser

pianista. Bé, de moment el piano ja és la teva feina,

potser no la única, però es la teva feina. Estàs en

el bon camí.

Només era això. Un petó.

S’apaga la llum i l’escenari queda a fosques.

Escena 6

S’encen el llum d’ELLA. Està de peu, visiblement

nerviosa. Parla gairebé cridant.

ELLA

¡Dotze de la nit! ¡Notícia bomba! ¡Demà toco al bar!

¡Demà toco el piano! Ha anat tot molt de pressa: M’ha

trucat el Miguel -el pianista- fa una estona. Li ha

surtit una audició molt important demà a la nit. I

m’ha demanat -agafa’t-: si... ¡el puc substituir jo!

¡Si puc tocar jo! ¡No m’ha deixat dir "no"! Ell

s’encarregarà de trucar al Rick per avisar-li. Li

dirà en l’últim moment per què el Rick no tingui

temps de buscar una altra persona. ¡Quina por! Diu

que li va agradar molt com tocava el dia que em va

veure, però estic morta de por. Tocar al Rick’s... no

podré. ¡Estic molt nerviosa! Ho faré malament... ¿Què

faig? Diga’m algo. Només he baixat a dir-te això.
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ELLA
¡Quins nervis! Ajuda’m. A veure si demà et pots

connectar i em dius alguna cosa, ¿val? Chao. Un petó

molt fort. Bona nit.

S’apaga la llum. L’escenari queda a fosques.

Escena 7

S’encen la llum d’ELL.

ELL

¡Bon dia! Hola, hi ha algú? Hola, hi ha algú? ¡Quina

sorpresa! Acabo de llegir el teu missatge. No saps

com m’alegro. No hi ets, ¿no? No t’hauràs quedat

dormida, assajant tota la nit... Ui, ui, què bé, avui

serà la teva gran nit. A veure si puc imaginar

l’escena. Dius que el Miguel avisarà al Rick, però no

ho farà fins a l’últim moment, aquesta nit, per què

t’hagi d’acceptar amb els ulls tancats. Però hi ha

una cosa que no m’has dit: ¿Li dirà al Rick que el

substitut ets tu o només li dirà que hi ha un

subtitut, sense concretar? Suposo que haurà fet lo

primer -dir-li que hi aniràs tu- però ¿t’imagines que

no, i et presentes allà como a pianista sense que

ningú ho sàpiga? És com si ja ho estigués veient:

S’obre el teló. L’escenari representa un gran bar,

ple de tauletes. A un extrem hi ha un preciós piano

blanc. Encara no han obert. Sona el movil del Rick.

(amb veu de Rick)

"Hola Miguel, dime" (...) "¿Qué?" (...) "Ostia,

¿mucha fiebre? Vaya" (...) "¡I no puedes veni...!"

(...) "Vendrá alguien. Vale." (...) "Alguien de

confianza. Sabe venir, sabe lo que hay que hacer"

(...) "Bueno pues, cuídate".

(amb veu normal)

A una altra banda de l’escenari, s’encén una petita

habitació.

(s’encén el llum d’ELLA)

Representa un quarto de bany molt desordenat. Davant

del mirall, tu.

(ELLA s’aixeca)

T’estàs pentinant. Sona música.

(ELLA es pentina al ritme de la

música)

Portes un preciós vestit de nit. Acabes de

pentinar-te. Et mires. Tot bé: ulls perfilats, llavis

plens de vida. Saps que serà una gran nit. Acostes la

cara al mirall, tanques el ulls...

(ELLA fa un petó al mirall)

I t’en vas deixant al mirall la prova del teu amor

propi.

(ELLA surt)

S’apaga la música i, amb ella, el quarto de bany.

Tornem al bar. Està ple de gent. Rick, des de darrera

la barra, té la mirada clavada en el piano buit. Un

ajudant li diu:
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(amb veu d’ajudant)

"Si quieres, puedo tocar la melodía de Tiburón -con

dos dedos-: Tan-tan tan-tan tan-tan..."

(amb veu de Rick)

"No estoy para bromas."

(amb veu normal)

Rick treu el mòvil i fa una trucada.

(amb veu de Rick, deixant la trucada)

"Lo tiene apagado."

(amb veu d’ajudant)

"¿Quien?"

(amb veu de Rick)

"Miguel. Tiene el móvil apagado, joder."

(amb veu d’ajudant)

"Pero te aseguró que vendría alguien, ¿no Rick?"

(amb veu de Rick)

"Sí. Y ese alguien tendría que haber llegado hace

media hora."

(amb veu normal)

I llavors, aparició estel.lar. Entres tú amb el teu

flamant vestit.

(ELLA entra a escena)

Rick i l’ajudant et veuen. Vas cap a ells.

ELLA

"Hola".

ELL

(amb veu d’ajudant)

"Hombre, hola, qué sorpresa."

ELLA

"Me apetecía escuchar buena música".

ELL

(amb veu d’ajudant)

"Pues has elegido un buen día para venir de

clienta..."

ELLA

"¿Qué pasa?"

ELL

(amb veu de Rick)

"Nada".

ELLA

(a l’ajudant)

"¿Qué le pasa?"

ELL

(amb veu d’ajudant)

"Nada, un problemilla."

(amb veu de Rick)

"Un problemón. ¿Quieres que te sienten o eliges tú

misma?"
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ELLA

"Elijo yo. Hay un sitio en el que siempre he querido

sentarme. Chao."

ELL

Comences a caminar entre les taules... Però t’atures.

Et gires. I li dius a Rick i l’ajudant amb un

somriure:

ELLA

"Ah, perdón por el retraso".

ELL

Rick i l’ajudant es miren sorpresos. Segueixes

caminant. Arribes al piano. T’asseus. I... comences a

tocar. Fi de l’escena.

S’apaguen els llums. L’escenari queda fosc.

Escena 8

S’encen el llum d’ELLA.

ELLA

¡Hola!

(espera resposta)

¡Hola! Hi ha algú?

(espera)

¡Hola!

(gesticulant)

¿No em veus? Estic aquí, a la oferta del Carib. ¡Eoo!

(espera resposta, res, no hi ha

resposta)

No estàs. Bueno, t’ho dic ara. Acabo de llegir

l’escena. ¡És una passada! ¡M’ha encantat! Escolta:

¿De veritat creus que podria ser així? Seria

increíble. He llegit l’escena i, tal com la llegia,

és com si ja l’estigués vivint... Per cert, t’he de

fer una pregunta: ¿Per casualitat em coneixes?

M’acabes de deixar al.lucinada.

M’ha agradat molt l’escena. Però no serà així. El

Miguel li dirà al Rick que el substueixo jo. Els

dijous no treballo i prefereix avisar-li de que hi

aniré.

(de sobte, pensa)

Clar que... podria trucar al Miguel i dir-li que no

ho faci...

(amb sobtat entusiasme)

¡Et deixo! Desitja’m molta sort per aquesta nit. Si

no puc connectar-me després, demà t’ho explico tot.

Un petó molt fort. Chao.

S’apaga la llum. L’escenari queda fosc.
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Escena 9

S’encén el llum d’ELL.

ELL

Hola, hi ha algú? Hola, hi ha algú? ¡Et juro que no

et conec! Bueno, no... Conec el que m’has explicat

aquests dies i... Sí. ¿Recordes el que et vaig dir?

Allò d’ "observar"... "suposar".... "imaginar"... en

fi, "escriure". Crec que és per això que sé com ets.

¿I saps que en el fons no som tan diferents? Escolta,

t’he d’explicar una cosa. No hi ets, ¿no? No pot

passar més temps. Quan estiguis vull dir-te una cosa.

Vull que estiguis perquè...

S’encén el llum d’ELLA.

ELLA

(interrompent)

¡Hola!

ELL

¡Hola! Estaves aquí.

ELLA

¡Hola, estic aquí, sota una palmera! ¿No em veus?

ELL

Estava escrivint, no t’he vist.

ELLA

Estic entre classe i classe, tinc un momentet. ¿Tu

pots?

ELL

Sí.

ELLA

Aprofito ara que després, aquesta tarda, no em podré

connectar, estaré molt ocupada.

(entusiasmada)

Sobre tot: vull donar-te les gràcies.

ELL

No.

ELLA

¡Sí! ¡Vull donar-te les gràcies! Crec que en

aquests... -¿quants dies fa parlem?-

ELL

Quatre.

ELLA

...Crec que en aquests quatre dies està començant a

canviar la meva vida. Sembla exagerat, ¿no? Però no

ho és. Estava paralitzada, estava resignada, i va ser
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ELLA
aparèixer tu i... bé... No sé si tindré sort aquesta

nit, si serà el principi d’alguna cosa. Però, tant

és. Per fi començo a creure en mi mateixa. Ja sé

realment el que vull. I això és gràcies a tu.

(de sobte)

Quatre dies? Només quatre dies?

ELL

Sí, només quatre. Semblen més, ¿veritat?

ELLA

Semblen mesos.

ELL

Doncs només han sigut quatre dies. Des del dilluns.

ELLA

Des del dilluns.

(recordant)

Ostres, el xat. ¿Te’n recordes del xat?

ELL

Sí.

ELLA

Si no ens arribem a trobar al xat, ara...

(recordant)

Què bonica era la teva frase de presentació: "Soy una

chica de Barcelona, tímida y poco habladora". Que jo

et vaig contestar: "Pues yo vivo en Madrid... ¡però

sóc de Barcelona!" I per això ens vam posar a

escriure, que les altres no paraven de dir: "En

castellano, en castellano".

ELL

Sí.

ELLA

El que passa és que em tenien enveja perquè estaven

geloses, clar, amb aquella frase teva de presentació

-"Tímida", "Poco habladora"- totes a per tu.

ELL

Va ser molt... liós, pensava que era més clar.

ELLA

¿Era la primera vegada que entraves?

ELL

¿En aquell xat?

ELLA

Sí.
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ELL

Sí. La primera i la última. Només vaig entrar el

dilluns.

ELLA

Jo, dues vegades, no et pensis que sóc veterana,

també em vaig liar bastant.

ELL

T’he de dir una cosa.

ELLA

Jo també t’he de dir una cosa. Jo primer, ¿val? em

toca. Segur que és el que estàs pensant tu.

(explicant-se)

A veure, això dels xats, en realitat no m’agrada,

sempre ho he criticat i, bueno, que...: No voldria

que pensis que sóc com aquelles altres del xat.

ELL

M’has demostrat que no.

ELLA

Quin descans.

ELL

De veritat. A mi... També em preocupava -i em

preocupa- que poguéssis -i que puguis- fer-te una

idea equivocada de mi. Al principi no, perquè no et

coneixia però, de seguida que ens vam sortir del xat

i vam començar a escriure’ns, doncs, sempre vaig

procurar -sempre he procurat- parlar-te amb

sinceritat malgrat que...

ELLA

(interrompent)

Negarem que ens vam conèixer en un xat. Direm que, no

sé, que ens vam coneixer... ¡ja!

(aixecant-se, de sobte)

Que jo anava en autobús. I et vaig veure pel carrer.

I vaig baixar de l’autobús. I vaig anar corrent cap a

tu. ¿Què et sembla?

ELL

Segons tu, això no podia passar a la realitat. Vas

dir que...

ELLA

Vaig dir que la noia desconfiaria... Però tu no

desconfies de mi...

(s’asseu)

ELL

Si hagués existit el dia en que tu baixes d’un

autobús, i vens correns cap a mi, i m’atures, i em

mires, i em fas un petó -com jo vaig veure l’altre

dia, com aquell noi va fer amb aquella noia-, segur
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ELL
que em deixo, perque en el nostre cas no hauria estat

massa diferent, perque...

ELLA

Perque ja ens coneixem.

ELL

Ja em conèixes? Tu creus?

ELLA

Sí. Així que no dubtaria un segon a baixar de

l’autobús.

ELL

Encara no ho saps tot de mi.

ELLA

Però sé el que necessito saber.

ELL

Podries no saber coses que et féssin canviar

d’opinió.

ELLA

¿Què passa? ¿Ets atracadora de bancs? O pitjor, ¿ets

una adicta a viatjar a Cancún? ¿O a República

Dominicana? No, en serio. ¿Has estat sincera en les

coses que m’has dit aquests quatre dies?

(no hay respuesta)

¿Has estat sincera?

ELL

(després de pensar la resposta,

mesurant bé)

En les coses que t’he dit... Sí.

ELLA

(segura d’endevinar)

¡És la primera vegada!

ELL

Què?

ELLA

Sé el que et preocupa i et fa por dir-m’ho: mai has

estat amb una noia.

ELL

No.

ELLA

Però mai havies entrat a un xat només de noies.

ELL

No, mai.
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ELLA

Llavors, ¿de veritat havies estat amb noies abans?

Has de respondre amb sinceritat.

ELL

Sí, he estat amb noies abans... Sempre.

ELLA

Ostres. Llavors sóc jo qui ha de fer la confessió...

(confessant)

Jo només he estat una vegada amb una noia. Però ara

no pensis que és caprici.

ELL

No...

ELLA

T’explico.

ELL

No cal.

ELLA

Sí, deixa’m que t’expliqui sisplau.

(explica)

Jo sempre havia estat amb nois. He tingut dues

rel.lacions llargues. L’última va acabar fatal, es va

portar fatal amb mí, em va deixar molt enfosada. I,

de cop, em fixo en una noia. Els nois amb els que

havia sortit eren bastant femenins, una mica ambigus.

Saps el que et vull dir? Nois sensibles, amb cert

tipus d’inquietuts. I aquesta noia era així,

totalment ambigua.

ELL

I què va passar?

ELLA

Vam sortir un temps i després es va acabar. Però ella

no es va portar malament amb mi i... no sé... crec

que em va servir per descobrir una nova part de

mi... no sé... Al menys, una cosa tinc clara: que

estic farta dels tios.

(confosa)

Què opines?

ELL

El que et vaig dir ahir quan parlavem del piano, de

voler tocar el piano, et dic el mateix. Que si una

cosa t’agrada no l’has de deixar escapar -no importa

si és blanc o negre-.

ELLA

Saps què?

(confesant)

Ho he pensat: Si aquesta nit surt bé, si aquesta nit

toco bé, potser deixo el Rick’s. Potser deixo el
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ELLA
Rick’s i busco un altre lloc on tocar el piano.

Perquè, clar, al Rick’s està el Miguel. No sé. Ja et

diré.

Prou! Fem un tracte! Et proposo un tracte. Tu estàs

amb els teus textos de cine i de teatre i jo estic

amb el piano, ¿no? ¡Doncs la primera que aconsegueixi

algo li ensenya a l’altra! ¿Què em dius? Si jo

aconsegueixo ser pianista en un local, un dia m’ho

grabo i t’ho ensenyo, t’ho porto a Barcelona; si tu

escrius un guio o una obra de teatre, m’ho portes a

Madrid i m’ho ensenyes. ¿Què et sembla? ¿Fem el

tracte?

ELL

Vaja tracte...

ELLA

Així ens comprometem. Què em dius?

ELL

És que... el compromís no l’has de tenir amb mi, el

compromís l’has de tenir...

ELLA

Ja. Amb mi.

ELL

Això.

ELLA

Sí. Val. Però el compromís amb mi ja el tinc. Abans

no el tenia. Ara sí.

ELL

Llavors?

ELLA

Que també el vull tenir amb tu. Fem-ho per amistat.

Perque vull que vegis el meu treball, i vull que tu

m’ensenyis el teu. ¿Tu no?

ELL

Sí.

ELLA

Doncs ja està, fem el tracte.

ELL

(després de pensar un instant)

Val. Però... crec que no serà aviat, al menys per

part meva.

ELLA

Per què?
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ELL

El que et vaig dir. No sé començar històries.

ELLA

Ja, però... haurem de seguir "respirant", ¿no?

Continua igual, com estàs fent, no hi ha altra

manera: treballar, treballar i treballar.

ELL

És l’únic que tinc clar.

ELLA

I sí, tot i així, et costa, sempre pots recordar el

consell d’una amiga... I buscar la història a dintre

teu.

ELL

Seria una manera.

ELLA

Se m’acut un bon principi. Escolta’l, sona bé: "Dues

persones es troben en un lloc..."

(busca la paraula)

"Hinòspit -hinòspit amb ’h’"-.

ELL

Amb ’h’... intercal.lada.

ELLA

"Dues persones es troben en un lloc in-hòspit.

Aquestes dues persones s’ajuden. Es parlen però no es

poden veure. Es fan amigues." ¿Què et sembla?

ELL

Ja està? I després?

ELLA

Després has d’escriure. És un principi. Has de

buscar-li un final.

ELL

Un final.

ELLA

Això ho saps fer. Ja veuràs: obre aquest llibre que

tens a dins i tradueix-lo.

ELL

(pensatiu)

Quin final vols que escrigui.

ELLA

És la teva història.

ELL

A la meva història hi ha algú més.
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ELLA

(somriu)

Llavors m’encantarà llegir-la.

(de sobte)

Ui! T’he de deixar.

ELL

Val. D’acord. Aquesta nit em poso a escriure.

ELLA

Així m’agrada. I mentre tu estiguis escrivint jo

estaré tocant al Rick’s.

ELL

El Rick’s, és veritat.

ELLA

Tocaré les meves cançons de Sinatra -promete’m que

també escoltaràs a Sinatra-.

ELL

Sí.

ELLA

Jo demà mateix aconsegueixo Casablanca. Me la penso

aprendre de memòria, com tu.

ELL

Bé.

ELLA

Genial.

ELL

Et desitjo el millor aquesta nit.

ELLA

Jo a tu també.

ELL

(mirant d’imaginar)

Serà una nit inoblidable, ja veuràs.

ELLA

I està aquí mateix, no puc esperar. ¿Saps? Crec que

no trigarem a veure’ns. Recorda la promesa. Penso

cumplir-la. Me la imprimeixo per que quedi

constància.

ELL

Bé.

ELLA

I per fi podré veure’t.

(ha de marxar)

¡Au, me’n vaig!
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ELL

D’acord.

ELLA

Un petó.

ELL

Adéu.

ELLA

Chao.

ELL

Ei!

ELLA

Si?

ELL

(després de pensar un instant)

Quan tornis de tocar, aquesta nit, ¿et podràs

connectar un moment? Tindràs una cosa per llegir.

ELLA

Una cosa per llegir, què dius.

ELL

Sí.

ELLA

El final de la història?

ELL

El final de la història? Qui sap. Llegeix-ho. Ja em

diràs.

S’apaguen els llums. Guanya volum una peça

pianística que es ve sentint de fons.
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SEGONA PART

S’il.lumina l’escenari. Representa un

apartament, amb un gran sofà al mig. Dret, al

mig de l’apartament, està ELL, pensatiu, amb una

cervesa a la mà.

Entra ELLA, alegre, amb una cervesa també -està

una mica borratxa-. Va cap a ell, el pren per la

cintura i li intenta fer un petó. Però ell es

regira, agafa un mando a distància i para la

música que estava sonant.

ELLA el mira sorpresa, divertida.

ELL

(incòmode)

Sona genial.

(beu de la cervesa)

ELLA

Gràcies. En directe un piano guanya, bueno, ja has

vist abans.

ELL

M’agrada de les dos maneres.

ELLA

(assaient-se al sofà)

Sempre és millor el directe. Avui ha estat molt bé,

hi havia molt bon ambient.

ELL

I això es nota...

ELLA

Es nota mooooolt.

ELL

Per bé...

ELLA

Sí, clar. Quan el Rick’s està ple com avui, bueno,

ajuda moltíssim. Tens més connexió, treus el millor

de tu. I la veu et surt de dins.

(ELL s’ha acabat la cervesa)

Has acabat? Vols una altra?

ELLA li ha pres la cervesa buida i fa camí cap a

la cuina.

ELL

No.

ELLA

(aturant-se)

A la nevera tinc més.
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ELL

No, no, de veritat.

ELLA

(tornant)

Bueno, quan vulguis, em demanes.

I li llança la cervesa buida.

ELL

Val.

ELLA es deixa caure al sofà. Suspira, teatral.

Silenci incòmode.

ELL

¿És molt difícil cantar al mateix temps?

ELLA

¿Al mateix temps que tocar el piano?

ELL

Sí.

ELLA

Una mica. És... llançar-se. Si per una banda saps

tocar el piano, i per altra banda saps cantar, doncs

es tracta de posar-ho junt. Al principi al Rick’s

només tocava, no cantava, em feia vergonya...

ELL

Qui ho diria.

ELLA

Ui, doncs tu no ho saps però... Aquí on em veus, fa

un any, només un any, treballava al Rick’s... però

¡de cambrera! Vaig anar al Rick’s per ser pianista i

em vaig apuntar de cambrera, què et sembla.

ELL

Increible.

ELLA ha anat a fer un glop a la cervesa i ha

vist que està tancada.

ELLA

(rient-se de sí mateixa)

¡Però si està tancada...!

(s’aixeca i va cap a la cuina)

Doncs vaig estar molt temps treballant de cambrera.

Fa un any, vaig tenir una espècie d’ "examen

sorpresa", va anar bé, i des de llavors van voler que

toquès fixe al Rick’s. I, clar, això ja era moltíssim

per mi. A cantar, ni m’atrevia. AL principi vaig

preferir no dir res. Però ara estic molt contenta.
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ELLA desapareix per la porta de la cuina.

ELL

(mirant la caràtula d’un CD que agafa

del sofà)

Posa una en la que cantis.

ELLA

(treient el cap per la porta)

No n’hi ha cap. Son només de piano. Aquest album el

vaig gravar abans.

ELL

(mirant el revers de la caràtula)

Cançons de Sinatra.

ELLA

Casi totes de Sinatra.

(riu de sobte)

T’agrada Sinatra, clar.

ELL

L’estic coneixent.

ELLA

(incrèdula)

Sí?

Torna a desaparèixer per la porta de la cuina.

ELL

Sí, l’estic descubrint, des de fa un any. Una persona

me’l va recomanar, una persona de la que no vaig

tornar a saber...

ELLA torna al menjador, bevent una cervesa i

parlant. No ha sentit el darrer que ELL ha dit.

ELLA

...Doncs abans, al bar, t’anava a preguntar per

Sinatra. Estava convençuda de que t’agradava molt.

(ELL no diu res)

Pel títol de la teva obra de teatre.

ELL

Ah, clar. "Extraños en la noche".

ELLA

"Extraños en la noche".

(canturreja una mica)

"Strangers in the night"... És una de les cançons que

més m’agrada de Sinatra.

(el mira)

¿No et vas adonar quan vas posar el títol?
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ELL

Sí, em vaig adonar, no és casualitat, està fet una

mica a propòsit; era el títol perfecte per l’obra, la

cançó de Sinatra.

(tornant al CD)

Mira, és la següent. ¿Per què no la poses?

ELLA

(acomodant-se al sofà)

No, sisplau, ja prou piano per avui.

ELL

Toques molt?

ELLA

Tot el dia. Quan no toco al Rick’s toco a un altre

local, o dono classes, o assajo...

ELL

Això és molt piano.

ELLA

Sí.

ELL

I no et cansa?

ELLA

No, m’encanta. De veritat.

ELL

(tornant al CD)

Quan el vas gravar? Està a la venta?

ELLA

No, no. És una maqueta de prova, això. Però...

(confesant amb emoció)

Si tot va bé, aviat gravaré un album per una

discogràfica amb temes cantat, que aquest sí...

ELL

Quan?

ELLA

Molt aviat.

ELL

És fantàstic.

ELLA

Sí.

ELL

¿Com ha sigut? Vull dir, ¿com s’aconseguix que et

facin un disc?
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ELLA

S’ha de tenir molta sort. Tinc un amic, es diu Miguel

-era pianista abans que jo al Rick’s-, ara treballa

en una discogràfica, com instrumentista. Està molt

ficat. És un tio que domina molt. Doncs, ell em va

portar a fer unes proves a la seva discogràfica -quan

vaig gravar aquesta maqueta- i... bueno, sembla que

vaig agradar una mica i volen que gravi un disc,

cantat, ja en serio...

ELL

Això és genial.

ELLA

Sí. Ja et dic, vaig tenir molta sort.

ELL

No crec que això sigui sort.

ELLA

Sí. És sort. Y, bueno, és... aprofitar la sort.

(pensant)

És una questió de... confiança.

ELL

Confiança.

ELLA

Sí.

(pensant)

Perque oportunitats sempre n’hi ha. ¿No creus? La

oportunitat sempre apareix, tard o d’hora. El que

passa és que només la aprofites si tens confiança.

EL

I tu la vas aprofitar.

ELLA

Sí.

(recordant, obrint-se)

I això que no tenia confiança. Fa un any no tenia

gens de confiança. Treballava en un gimnàs -això

tampoc ho sabies-, doncs: treballava en un gimnàs,

servia copes al Rick’s, i tocava el piano a casa per

mi sola. I el pitjor de tot és que em conformava.

(sorprenent-se)

Sembla mentida.

ELL

I què va passar?

ELLA

Que va aparèixer la oportunitat...

(mirant de recordar)

I, per sort, una mica abans, va aparèixer la

confiança. Sense confiança no la hauria sabut

aprofitar.
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ELL

Com va anar?

ELLA

¿La oportunitat? Va ser molt bonic. ¿Vols que t’ho

expliqui?

ELL

Sí.

ELLA

És molt de pel.lícula, no t’ho creuràs...

ELL

No, sisplau, explica.

ELLA

Va anar tot molt de pressa. Al Miguel -el pianista-

li va sortir una audició, les proves per entrar a la

discogràfica. I em va demanar que el substituís. Ell

sabia que jo tocava el piano. I allà em vaig

presentar. Al Rick’s no sabien que era jo qui anava a

tocar. Al principi ho havien de saber però li vaig

demanar al Miguel que no els ho digués. Imagina’t

l’escena... El bar ple. Vaig entrar, com si res.

(s’aixeca, escenifica el relat)

Vaig saludar a tothom, al Rick. Estaven nerviosos

perquè arribava tard. Però clar, no sabien que

m’esperaven a mi. Llavors, vaig fer veure que m’anava

a asseure a una taula, com qui no vol la cosa, com

una clienta, i llavors... em vaig donar la volta i

els hi vaig dir...

(no recorda)

¡No recordo què els vaig dir! Però els vaig fer saber

que era jo la pianista. Imagina’t les cares. Es van

quedar al.lucinats. Vaig continuar caminant, em vaig

asseure al piano...

(s’asseu)

I vaig començar a tocar.

ELL

De pel.lícula. ¿I va anar bé?

ELLA

Va anar perfecte.

ELL

Carai. ¿I d’on vas treure la confiança per que anés

tan bé? Has dit que en aquell temps no tenies

confiança...

ELLA

Es veritat.

(mirant de recordar)

La confiança va aparèixer de no sé on, una mica

abans, just a temps per aquella nit.
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ELL

No sap d’on.

ELLA

(amb certa incomoditat)

No recordo massa. Van ser uns dies estranys. En pocs

dies va canviar tot. L’important és que, sense saber

com -no importa-, vaig començar a creure en mi i vaig

guanyar en confiança. I quan va arribar la

oportunitat, estava tan segura de mi mateixa, que

estava convençuda de que em sortiria bé.

(canviant de tema, tornant a la

cervesa)

¿No vols una altra?

ELL

No, no, de veritat, gràcies. Si m’he pres ja... cinc.

ELLA

Cinc?

ELL

Sí. Aquesta una, dos al Rick’s, i dos més al bar

d’abans...

ELLA

Ah, ¿t’ha agradat aquell bar?

ELL

Sí, però hi havia molta gent.

ELLA

A Madrid sempre hi ha gent, a tot arreu: bars,

discoteques, restaurants, cines, teatres...

ELL

Als teatres també...

ELLA

Als teatres, sobre tot, ara. Sembla que només es faci

teatre a Madrid. Està venint tothom cap aquí,

-actors, directors, companyies-... Mira tu mateix.

Està ple de catalans, això. Ja no soc la única aquí.

I per cert...

ELL

Sí?

ELLA

Parlant de teatre, fa estona que et vull preguntar

una cosa, sobre la teva obra.

ELL

Pregunta.
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ELLA

En realitat no és una pregunta, és una crítica.

ELL

Una crítica...

ELLA

Ara toca la crítica descarnada. Segur que a Barcelona

no vas tenir crítiques descarnades...

ELL

Doncs, no. Vaig tenir molta sort.

ELLA

Sort?

ELL

Una sort incrïble. Va ser de pel.lícula.

ELLA

¿Ah, sí? Explica, explica.

ELL

Sí. Jo tenia el text de l’obra a la butxaca. I un

dia, els actors que treballaven en un teatre se’n van

anar a fer una audició -TOTS-. Jo arribo -jo

treballava d’acomodador- arribo i no hi ha actors.

(s’aixeca, escenifica el relat)

Els del teatre, desesperats. Aquella nit hi havia

funció i no tenien actors, no tenien obra. Llavors em

vaig treure l’obra de la butxaca, i els la vaig

ensenyar i -l’obra la tenia assajada casualment amb

dos acomodadors- i els hi va encantar. Els actors al

camerino, del camerino a l’escenari. Es van obrir les

portes, va entrar el públic. Es van apagar les llums

i...

ELLA li llança un coixí.

ELLA

(rient)

¿No em creus?

ELL

¿No em creus tu a mi?

(riuen)

No. No va ser tan de pel.lícula. Ni va ser una

questió de sort. Va ser... natural.

ELLA

Com va ser?

ELL

Va ser molt bonic també.

(recordant)

Tenia confiança, és veritat. I jo, al revés que tu,

sí sé d’on em va venir la confiança -però, bé-: Ningú
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ELL
volia produir l’obra. Així que la vaig muntar jo, amb

dos amics, en plan senzill, en una sala petita. I no

anava casi ningú a veure-la. Però un dia van publicar

una crítica -una crítica gens ’descarnada’-, i va

córrer la veu, i la sala es va començar a omplir.

Llavors una productora es va fixar en l’obra, va

posar diners. I la resta ja t’ho pots imaginar.

ELLA

Ho sé. Va ser un èxit. És veritat. Això no és sort,

s’ha de buscar. És... confiança.

ELL

Confiança. Ara, fa poc, la productora va

voler fer-la també aquí a Madrid i... he vingut a

veure-la.

ELLA

I què tal les crítiques per aquí.

ELL

Moolt bé. De moment, cap crítica ’descarnada’. Només

porta dues setmanes.

ELLA

Val, doncs et dic la meva.

ELL

Els elogis d’abans, al bar, llavors eren mentida...

(en broma)

ELLA

No, eren veritat, em va agradar molt. Però com la

tens d’excel.lent m’atreveixo a dir-te una cosa.

ELL

Val.

ELLA

És una cosa que no em va agradar, ¿puc?

ELL

Sisplau.

ELLA

La vaig veure la setmana passada, així que no m’en

recordo de tot, però bueno...

ELL

Sense por.

ELLA pren aire i:

ELLA

L’obra em va agradar molt, però el final... no em va

agradar.



44.

ELL

No et va agradar el final.

ELLA

No. No és que no m’agradés, es que no em va semblar

bé.

ELL

¿No?

ELLA

No. Em va semblar... dur. Em va semblar injust,

cruel.

ELL

"Dur, "injust", "cruel".

ELLA

Dur, injust, cruel... Dit així sona molt... A veure,

la història em va encantar, una història preciosa,

molt humana: un soldat queda ferit al bosc de nit,

sense poder moure’s, i un altre el troba i, per no

deixar-lo allà, passa la nit amb ell, preciós.

ELL

Sí.

ELLA

Llavors...

ELL

Llavors...

ELLA

(aixecant-se)

Que quan es coneix la realitat -al matí següent-,

quan descubreixen que són de bàndols diferents...

ELL

Sí.

ELLA

No és normal que un soldat s’oblidi de tot i intenti

matar a l’altre.

(ELL no diu res)

¿No?

ELL

Téns raó. És "descarnada".

ELLA

(suavitzant)

No, no t’ho prenguis a mal.

ELL

No. La reacció.
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ELLA

(soprpresa)

T’ho sembla?

ELL

Sí.

ELLA

Ah...

ELL

Dur.. Injust... Cruel... Però, a vegades, un no

escriu el que vol.

ELLA no sap que més dir.

ELLA

Ah.

(suavitzant, asseient-se)

Al Miguel li va encantar -vaig anar a veure-la amb el

Miguel, el meu amic-. No sé, potser estic equivocada,

no em facis cas, no té importància.

ELL

Sí te importància.

ELLA

No, escolta, si em va agradar molt, ja et dic.

"Extraños en la noche" fins el títol m’encanta. Només

era... això.

ELL

M’alegra que no t’agradés el final, que t’afectés.

ELLA

Em va fastidiar.

ELL

Havia de reflectir això. Era un final... fort.

Impactant.

ELLA

Sí. Però... M’agraden més els finals feliços.

ELL

A mi també.

Es fa un silenci estrany.

ELLA

(mirant de recuperar la conversa)

Saps? El Miguel em va dir una cosa sobre l’obra. ¿Et

puc preguntar una cosa?

ELL

Sí, clar.
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ELLA

Es que ell està convençudíssim d’una cosa i, ja que

et tinc...

ELL

Va.

ELLA

(pregunta)

¿Com es fa per què l’obra tingui moments tan intesos?

ELL

Intensos?

ELLA

Sí. I no només el final. Hi ha molt moments a l’obra

que ténen molta força -quan resulta que a escena no

hi ha res, només dos personatges parlant-... Com es

fa?

ELL

Potser és que està una mica ben escrita.

ELLA

Sí, clar.

ELL

No.

(somriu)

Hi ha una cosa, sí: La música.

ELLA

(confirmant)

Val.

ELL

Hi ha a qui no li agrada això, hi ha qui diu que el

teatre i la música no s’han de barrejar però, jo

penso que... si una cosa fa millor l’altra...

ELLA

Ho va dir el Miguel. Va dir que el text era bo, però

que aquella força venia de la música.

ELL

Completament d’acord.

ELLA

Doncs jo, quan vaig veure l’obra, sincerament, no em

vaig donar conte; simplement... em va arribar.

(pensativa, simpàtica)

Està bé... O sigui que, de tant en tant, el dramaturg

té una ajudeta de la música.

ELL

Sí. I la música del dramaturg...
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ELLA

Com?

ELL

...Encara que després ella digui que se n’ha oblidat,

i s’intenti convèncer d’algo que no creu. ¡Mira! Una

frase de Casablanca. Lazslo li diu a Rick: "Sap com

sona vostè? Com algú que s’intenta convèncer a si

mateix d’algo que en el fons no creu". Minut... 86 de

la pel.lícula.

ELLA el mira estupefacta. I fuig a un extrem del

menjador.

No pot suportar mirar-lo i li gira la esquena.

Llarg i tens silenci.

ELL

(tractant de trencar-lo)

Hola, hi ha algú?

ELLA

(esclatant)

¡Has volgut fer-ho en plan pel.lícula!

ELL

No hi havia res preparat.

ELLA

¡Ves-te’n, sisplau!

ELL

Estàs enfadada.

ELLA

¡Ves-te’n!

ELL

Segueixes enfadada.

ELLA

¡Ves-te’n, sisplau!

ELL

Després d’un any, segueixes enfadada.

ELLA

¡¡Que te’n vagis!!

ELL

Com vulguis, me’n vaig.

ELL va cap a la sortida. Abans de sortir, no

obstant, s’atura. La mira.
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ELL

Només deixa’m dir-te una cosa...

ELLA

Has vingut a jugar amb mi.

ELL

No. No he vingut a jugar amb tu.

ELLA

Has vingut a Madrid per jugar amb mi.

ELL

No és veritat.

ELLA

No menteixis. Has vingut de Barcelona per jugar amb

mi.

ELL

¿Per què no em creus?

ELLA

Ho havies preparat tot.

ELL

Però què havia de preparar.

ELLA

I les invitacions?

ELL

Quines invitacions.

ELLA

Les invitacions de la teva obra, per què anés a

veure-la.

ELL

No van ser cosa meva.

ELLA

Vinga ja!

ELL

No sabia que us enviarien invitacions al Rick’s.

ELLA

No sabies res.

ELL

Ho he sabut després.

ELLA

Clar.
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ELL

No vaig ser jo. Va ser la productora. Jo encara

estaba a Barcelona.

ELLA

I t’he de creure. He de pensar que no m’has buscat?

ELL

¿No es regalen invitacions les sales entre elles? ¿No

es fa això aquí, a Madrid? Jo no ho sé. Això m’han

dit.

ELLA

¿I per què has vingut aquesta nit al Rick’s? Perquès

sabies que havia vist la teva obra.

ELL

Ni tan sol sabia si encara estaves al Rick’s.

ELLA

(sense escoltar-lo)

¿Como no havia d’anar a veure-la amb aquest títol?

"Extraños en la noche". Clar. Ara ho entenc. Era

perfecte.

ELL

No sabia si estaries al Rick’s. No sabia si encara hi

treballaves. La noia amb la que em vaig escriure

l’última vegada no era pianista, tenia molts somnis,

sí, però encara no era pianista. Era cambrera al

Rick’s, i pensava marxar-se d’allà si no li deixaven

tocar el piano.

ELLA

La noia amb la que em vaig escriure l’última

vegada... media molt bé les paraules.

Silenci glacial.

ELLA li dona la esquena. ELL, després d’uns

instants inmòvil, decideix acabar la discusió i

marxar. Travessa l’apartament. Arriba a la porta

de sortida. Es gira per acomiadar-se. La mira.

Pensa. La observa. Reflexiona uns instants.

Finalment, torna al sofà i s’asseu.

ELL

(com si pensés en veu alta)

No he preparat res. Fa un any... Tot... Va acabar de

cop. Van ser quatre dies meravellosos i els vas

acabar de cop. Volia saber què havia sigut de tu.

Només saber-ho.

(ELLA, d’esquena, no sembla disposada

a creure’l)

Ahir, al teatre, em van ensenyar la llista

d’invitacions i vaig veure que havien enviat

invitacions al Rick’s i vaig suposar que hauries anat
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ELL
a veure l’obra... si encara treballaves al Rick’s,

cosa que no sabia.

ELLA

¿I per què has anat al Rick’s? ¿Per no trobar-me?

ELL

(aixecant-se)

Per saber. Veus! Això m’hauria alegrat. Senyal que ja

no eres cambrera, que te n’havies anat per ser

pianista. Això vas dir. Però temia que t’haguéssis

fet enrera. Que a última hora, aquell dia, no

haguéssis anat a l’examen sorpresa.

ELLA

I, quan has arribat, ¿no has vist que el pianista ja

no era un noi, que era una noia?

ELL

Sí.

ELLA

¿I no has pogut deduir res, tu que ho deduïes tot?

ELL

Sí. He deduït que la pianista... més les quatre noies

que servien copes sumaven cinc noies treballant al

Rick’s, totes desconegudes per mi.

ELLA es queda sense rèplica un instant, però

continua.

ELLA

¿I les cançons de Sinatra no t’han suggerit res?

ELL

Sí. Però no esperava que la meva pianista cantés.

ELLA

I per sortir de dubtes has vingut a parlar amb mí.

ELL

Sí.

ELLA

Però has preferit no dir-me qui eres.

ELL

T’he dit el meu nom.

ELLA

El teu nom no em podia portar a tu. Mai ens vam dir

els noms. El teu nom em porta a l’obra que vaig veure

la setmana passada. El teu nom ara es famós, no ho

saps?
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EL

¿Què volies, que mentís? ¿Que m’inventés un nom per

poder parlar-te, com en el xat?

ELLA no sap que dir, es queda en silenci. Està

confosa, enfadada. Va al sofà i s’asseu. Pensa.

ELLA

(dolguda)

¿Per què m’has parlat?

ELL

Volia saber que eres tu. Només això. Saber si eres la

pianista. I t’anava a deixar. No t’anava a dir qui

era. Anava a marxar. No volia recordar-te el passat.

Però has sigut tu qui l’ha recordat.

ELLA

¿No vas tenir prou? ¿No em vas fer prou mal?

ELL

Fa un moment no parlaves així de mi.

ELLA

Quan?

ELL

Quan has parlat de mi.

ELLA

(tensa)

Jo no he parlat de tu.

ELL

Has parlat de mi. Encara que no ho vegis. Ara, quan

m’has explicat aquella nit en que vas tocar per

primera vegada al Rick’s fa un any -tota aquella

escena tan bonica-, en certa manera, estaves parlant

de mi.

(ELLA no diu res)

Quan t’has referit a la confiança, aquella confiança

que no saps d’on va sortir, encara que no ho vegis,

estaves parlant una mica de mi. Aquells "dies tan

estranys" que van canviar la teva vida.

ELLA

Algo que casi no recordo. T’ho he dit.

ELL

I és una pena perquè va ser algo molt bo. Va ser el

principi d’algo molt bonic. Vas començar a viure a la

teva manera. Amb il.lusió, amb confiança.

ELLA

¿I t’ho dec a tu?
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ELL

No. A mi no.

(agafa la caràtula del CD)

El mèrit no és meu. El mèrit és d’aquesta noia que

està aquí, asseguda al piano, segura.

(assanyalant la foto del CD)

Ho ha fet ella sola. És ella qui toca, és ella qui

canta al Rick’s -fixa’t, jo ni sabia que cantaves-.

El mèrit és d’aquesta noia. Una noia molt diferent

d’aquella que vaig conèixer fa un any, una noia que

llavors ni s’atrevia a baixar d’un autobús.

(s’asseu)

ELLA

Però què t’has pensat. Em vas fer molt mal. ¿Ho saps?

ELL

Ho sé.

ELLA

(rememorant amb rancúnia)

Em va doldre.

(recorda)

Vaig confiar en aquella noia. Em vaig obrir

completament. Em vaig fer il.lusions. Aquella nit

-aquella nit va ser genial, ja has vist, i-, al

acabar, vaig sortir corrents del Rick’s. Tothom em

volia felicitar. Però jo no volia gent. Volia parlar

amb ella. Li volia explicar tot. Volia dir-li lo

feliç que era. Volia donar-li les gràcies... I em

vaig trobar amb aquella decepció. Va ser molt dur per

mi.

(ELL no respòn, ELLA segueix parlant,

amb dolor)

Mai he tingut una amiga, una amiga de veritat. Una

persona que fos important per mi, que fos especial.

Pensava que la havia trobat. Començava a estimar-te.

No saps el mal que em vas fer mentint-me.

ELL

Temia que passés, que t’ho prenguéssis d’aquella

manera. Però esperava que no passés...

ELLA

¿Com esperaves que reaccionés?

ELL

Como ho vas fer. Lo altre era un desig.

ELLA

Llavors.

ELL

Però vas ser molt dura.
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ELLA

(aixecant-se, furiosa)

Jo?

ELL

Sí.

ELLA

(indignada)

No m’ho puc creure.

ELL

Vas ser injusta. Em vas dir estafador, trampós.

ELLA

No ho recordo, és el que pensava.

ELL

Vas ser molt cruel.

ELLA

Vaig dir el que sentia en aquell moment.

ELL

Vas dir coses molt fortes.

ELLA

Ni tan sols me’n recordo del que vaig dir.

ELL

Jo sí m’en recordo. Vaig obrir el correu pel matí. En

el teu missatge deies que m’havia burlat de tu. Vas

dir: "Un cop més em sento estafada", això deia el teu

correu, i em va saber greu, no per mi, sino perquè

t’havia fet mal, i és l’última cosa que volia. Deies:

"Només hi ha una cosa que no perdono i és la

mentida". Ho he llegit moltes vegades. Ja veus, m’ho

sé de memória. Deies que estaves sorpresa d’haver

trobat algú tan semblant a tu. "Algú com jo", deies.

"Algú en qui confiar". "Però no", vas dir. "No

t’assembles gens a mi. La meva major qualitat és la

sinceritat, és el que més valoro a la gent". ¿Te’n

recordes? I després em vas dir "trampós", "estafador"

i no sé quantes coses més. I et vas acomiadar: "Només

espero que no et tornis a riure d’una altra incauta.

No vull tornar a saber de tu. Oblida’m per sempre.

Chao".

ELLA

I no ho has fet.

ELL

No podia fer-ho. No has sigut justa.

ELLA

¿No he sigut justa?
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ELL

No. ¿Te’n recordes del meu correu?

ELLA

Quin correu?

ELL

El que et vaig enviar aquella nit.

ELLA

...Mentre jo tocava al Rick’s. ¿Com vols que no me’n

recordi?

ELL

El recordes?

ELLA

Sí. Perfectament.

ELL

De veritat?

ELLA

Com vols que no me’n recordi si és el pitjor que

m’han escrit a la vida.

ELL

¿I podries recordar-lo ara, com jo he fet amb el teu?

ELLA

¿Me l’havia d’aprendre?

ELL

No, clar. Pots llegir-lo, si el tens.

ELLA

¿Què creus, que el tinc?

ELL

¿El vas llegir al menys una vegada?

ELLA

Sí.

ELL

Quant vas llegir?

ELLA

Quant vaig llegir?

ELL

Sí. Quant vas llegir?

ELLA

Vaig llegir suficient per descubrir que no volia

saber res de tu.
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ELL

No el vas llegir sencer. ¿Fins on vas llegir?

ELLA

Vaig llegir prou.

ELL

Fins on vas llegir?

ELLA

Vaig llegir fins on em deies la veritat. ¿Què més

volies que llegís?

ELL

¿I un altre dia? ¿Vas llegir un altre dia la resta

del correu?

ELLA

No feia falta. ¿De què parlava? ¿De confiança? ¿De

sinceritat? ¿D’il.lusions? No. Vaig tenir prou. El

vaig borrar. I a tu amb ell.

ELL

El vas borrar sense llegir-lo. M’en vaig. D’acord.

Però abans, deixa’m demanar-te un favor.

(ELLA no contesta)

¿Puc demanar-te un favor?

(ELLA no contesta)

L’he portat. ¿Podries llegir-lo una sola vegada?

ELLA

Per què?

ELL

Per que per acomiadar-me, et diria moltes coses. Però

ja te les vaig dir en aquella carta.

ELL espera. ELLA l’ignora. Passen els segons.

ELL no se’n va.

ELLA

Ara?

ELL

Sí.

ELLA

No.

ELL

Per què?

ELLA

No vull pensar?
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ELL

Aquí està el mal.

ELLA

Ves-te’n. Has dit que te n’anaves.

ELL

Només et demano això. I me’n vaig.

ELLA

No vull.

ELL

Per favor.

ELLA

Què hem de guanyar?

ELL

Jo, res. Tu, saber si et vas equivocar.

ELLA

No em vaig equivocar.

ELL

Com ho saps.

ELLA

Ho sé.

ELL

Recordes la carta?

(ELLA calla)

No saps què deia. Vas borrar aquells quatre dies.

¿Com pots saber si estàs equivocada?

ELLA no contesta. No vol cedir. Però ELL no

afluixa. Espera. Després d’esperar una estona,

deprés de pensar una estona, ELLA, finalment,

contra la seva voluntat, fa un gest reclamant la

carta. ELL treu un paper de la seva billetera.

EL desplega i li porta a ELLA.

ELLA

La portaves preparada.

ELL

La he portat sempre.

Li dóna el paper. ELLA acaba de desplegar-lo i

s’el mira.

ELL

Et sona?
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ELLA

Sí.

ELL

La reconeixes?

ELLA

Sí. És la carta que em vas enviar aquella nit per

mail.

ELL

Val. ¿Podries llegir-la tota, sisplau?

(ELLA, reticent, comença a llegir la

carta en silenci)

¿...En veu alta?

ELLA

(llegint en veu alta, amb visible

desgana)

"Felicitats per la teva primera nit al Rick’s.

T’envio el meu petó més carinyós a través de

l’ordinador. Fixa’t. Ens hem conegut a través dels

ordinadors. Qui ho anava a dir, amb lo poc que ens

agraden a tu i a mi els xats. Tu has proposat

negar-ho tot i dir que ens vam conèixer en plan

pel.lícula: que anaves en autobús, em vas veure pel

carrer, vas baixar de l’autobús, vas venir corrent

cap a mí... ¿Saps? És molt bonic, però... em quedo

amb la realitat. Prefereixo que m’hagis escollit

perquè em coneixes, i no pel meu aspecte. Sé que no

et preocupa el meu aspecte, que no és important per

tu. Però hi ha una cosa del meu aspecte que has de

saber per què puguis fer-te una idea més clara de mi.

T’ho dic ara. No puc aguantar-ho més: sóc un noi".

(deixa de llegir. A ELL)

Sonava a burla, ¿no et sembla?

(li torna de mala gana la carta)

ELL

(endevinant)

No vas llegir més.

(ELLA no respòn. EL silenci d’ELLA

sembla confirmar-ho)

Sisplau.

ELLA no vol llegir més. Però, veient que ELL

sembla absolutament determinat i inflexible,

agafa la carta que ELL li està oferint i repren

amb desgana la lectura.

ELLA

(llegint)

"No sé com encaixaràs això. Espero que ho entenguis

així, com una cosa que té a veure amb el meu aspecte.

I ja està.

"Perque, si treiem aquella primera vegada que vaig

mentir per entrar al xat, a tu sempre t’he dit la
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ELLA
veritat. Sempre he parlat amb sinceritat a aquella

persona que he trobat allà, aquella persona que m’ha

escoltat i a qui jo he escoltat, aquella persona que

m’ha comprès i a qui jo he comprès, aquella persona

que m’ha animat i a qui jo he animat. A tu et dec les

ganes que em faltaven per lluitar realment pel que

vull, per atrevir-me a viure a la meva manera. I

perquè sé quant m’has ajudat, crec que probablement

tu, de tot això, també hauràs tret forces per lluitar

pel que vols, per viure a la teva manera.

"Però, ¿saps? Perquè crec que et conec, temo que no

reaccionaràs com desitjo. Abans de sortir amb noies

sorties amb nois i, perquè un noi et va fer mal, vas

renunciar a la resta de nois. És el teu caràcter.

"Si al llegir això et sents enganyada, sisplau, no

t’aturis: segueix amb les teves coses, segueix amb la

teva vida i mira endavant. Viu com vulguis viure. Viu

a la teva manera.

"I un dia, quan ja estiguis feliç amb la teva vida,

quan siguis la persona forta i segura que sempre has

volgut ser, obre un calaix i busca aquesta carta.

Perque, de la mateixa manera que un dia, igual d’aquí

molt temps, potser descubreixes que encara t’agraden

els homes malgrat una mala experiència, potser

llavors sents que necessites jutjar de nou aquells

dies. Per això només hauràs de mirar al teu voltant,

veure com és la teva vida en aquell moment, veure el

que has arribat a ser, i valorar sincerament si per

aconseguir aquella vida van tenir alguna cosa a veure

els nostres quatre dies.

(ELLA s’asseu tal com va llegint)

"Ara només et demano una cosa: conserva aquesta

carta. No la borris. Imprimeix-la i guarda-la. Perque

quan, d’aquí a molt temps potser hagis oblidat els

nostres quatre dies, només aquesta carta et podrà

obrir el record d’aquests moments que hauran quedat

enrera. Guarda-la. Jo també ho faré. La portaré

sempre amb mi.

"Acabo ja. Aquesta tarda ens hem escrit per última

vegada. Tu des de la teva feina, jo des de la meva.

M’has suggerit una història. El principi d’una bonica

història. T’he desitja sort. Al arribar a casa, m’he

posat a escriure. Abans m’has preguntat si el que

anava a escriure era el final de la història. T’he

contestat: "Qui sap". El que anava a escriure era

aquesta carta. ¿És el final de la nostra història? No

ho sé. Està a les teves mans. Un petó. Firmat:

"Algú que t’estima tal com ets."
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ELL

(sense mirar-la)

M’alegra que t’hagi anat bé. A mi també m’ha anat bé.

Vaig escriure la meva primera obra. Aquella que vas

veure, la dels soldats. La vaig traduir del llibre

que porto dins. El vaig obrir i deia: "Dues persones

es troben en un lloc in-hòspit. Aquestes dues

persones s’ajuden. Es parlen però no es poden veure.

Es fan amigues". El final venia donat. Un final -com

tu has dit- "dur", "injust", "cruel". Un final que

podia haver sigut molt diferent.

ELLA

Per què has anat aquesta nit al Rick’s...

ELL

T’he dit la veritat. He anat perquè volia saber de

tu: saber si vas aconseguir ser pianista. No anava a

dir-te res. No anava a convece’t de res. Però després

de veure’t tocar, després de sentir-te cantar, quan

he sabut que eres tu, quan he sentit tot el que m’has

explicat, he vist com d’importants van ser aquells

quatre dies per tu, com ho van ser per mi. I,

justament perquè he vist quan van tenir a veure

aquells quatre dies en el que hem aconseguit a la

vida, m’ha fet pena que tu no puguis recordar-los. En

fi. Al menys ha quedat alguna cosa. Tu tens les teves

actuacions i jo les meves històries.

ELLA no diu res. Té la mirada perduda.

ELL

Si això fos Casablanca, ara estariem a l’aeròdrom. Un

avió acaba de despegar. I ha quedat algú a la pista,

amb la mirada perduda. Aquesta persona no està sola.

Té algú, més allà, al seu costat, un vell conegut.

Que li diu: "Tinc el presentiment de que això serà el

principi d’una gran amistat", mentre comença a sonar

la música de fons. Minut, bah. Què importa. Què

t’importa a tu Casablanca si no te la vas aprendre de

memòria -com vas dir-, si ni tan sols la vas veure.

Perquè d’aquells quatre dies no et vas quedar amb

res.

(i abans de marxar-se afegeix)

¿Per què he anat aquesta nit al Rick’s? Hauria estat

el mateix si hagués anat a qualsevol altre bar. Adéu.

I marxa cap a la sortida.

ELLA

Però... "D’entre tots els bars del món, has entrat al

meu".

ELL s’atura.
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ELL

(sense girar-se, després de pensar uns

instants)

¿Hauries preferit que no entrés?

ELLA

(mesurant bé les paraules)

"Ho hauria lamentat. Potser no ara, potser ni avui ni

demà...."

ELL

"...Però més tard..."

ELLA

"...Tota la vida". Minut... 95 de la pel.lícula.

Despega l’avió. Útimes paraules. Música de fons...

i’sacaba la pel.lícula.

Silenci.

ELL es gira cap a ELLA.

ELL

¿Pots posar el teu piano? La teva cançó.

ELLA, sense mirar d’endevinar per què, agafa el

mando a distància i apunta a l’aparell de

música. Comença a sonar una peça de piano que

recorda "Strangers in the night". Deixa el

mando.

ELL

(pronunciant la frase lentament,

segur)

Saps? Va haver un temps en que erem amics. No ens

podiem veure, pero ens coneixiem. I va ser veure’ns i

ens vam tornar dos estranys. No sé. Potser, si

puguéssim començat de nou, sense prejudicis, com si

no ens haguéssim vist mai.

(ELL mira cap endavant)

És com si ho pugués veure. S’obre el teló. A

l’escenari, un noi. Està sol. Mira endavant i diu:

"Hola, hi ha algú?"

(ningú respòn)

"Hola?" El noi espera. No sap si hi haurà resposta.

No sap si la noia encara segueix allà... "Hola, hi ha

algú?"

ELLA s’aixeca.

ELLA

(mirant endavant)

"Sí, estic aquí hola."

S’apaguen els llums. Queda la música en alt.

FI.


