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Sole i companyia

Escena a dalt de l’escenari, taules i cadires. La Sole està asseguda en una cadira, escoltant

“La vie en rose”, tota pensativa i moixa. 

Rata:   Hola!  Us  presento  la  Soledad.  Sole  per  als  amics.  És  la

propietària d’aquest petit cafè, Sole i companyia, al que cada dia passen un

munt de persones molt diverses i diferents; unes més amables, unes altres més

esquerpes, unes que li fan bromes, unes altres que amb prou feines li diuen

paraula.  El  fet  és  que  la  Sole  sempre  està  envoltada  de  gent,  i  li  agrada,

gaudeix amb la seva feina i això és la seva vida. Però mireu-la, no és feliç.

Sempre envoltada de gent, sí, però al mateix temps sentint-se tan sola. Aquí

on la veieu, és una romàntica empedreïda, d’aquelles que es miren totes les

pel·lis de la Meg Ryan i que es passa la vida esperant el seu príncep blau. 

Sole: (sospira) Ja és hora que iniciem un altre dia al Sole i Companyia!

Qui sap? Potser avui travessarà la porta algú de qui m’enamori i que m’estimi

amb bogeria.  (sospira) Em sembla Sole, que somies coses que no passen a la

vida real. Potser és hora de ser una mica més realista. ... Podria provar amb

una d’aquestes xarxes socials i aplicacions per trobar parella que estan tan de

moda... No, això no fa per mi. ... Deixe-m'ho. Saps què? Mentre, em buscaré

un animal de companyia!



Rata: Jo sóc, ... bé, em diuen “rata”. De fet, sóc una rata sense amo i

ningú m’ha posat mai nom. Visc aquí, al Sole i companyia, en un cau secret

entre les capses buides de cerveses que la Sole guarda en el tercer prestatge.

Ep! Jo no sóc un animal de companyia tot i que, per circumstàncies de la vida

exerceixo com a tal. I és que la Sole, cada dia en tancar, m’explica les seves

penes i també les seves alegries.  Després em recompensa  amb un bon tall de

formatge. Tot i així,  no m’acaba d’agradar aquesta situació.  Els animals de

companyia  estan  dissenyats  per  escoltar  penes,  obeir  i  fer  totes  aquelles

bajanades que els manen els amos. A mi això no em va...  Així que ja està bé

que la Sole es busqui un animal de companyia. .... Però ara que hi penso, ...

més que un animal, el que a la Sole li convé, el que la Sole necessita, és una

persona de companyia. 

Sole:  micos,  gossos,  gats,  lloros,  peixos...  quin  seria  l’animal  de

companyia més adequat per a mi?

Rata:  home, dona, alta, baixa, rossa, prima o grassa? Quina serà la

persona més adient per ella? 

Entren a escena i s’asseuen l’home 1, l’Esther, la Núria i la Roser. Aquestes últimes 

seuen a la mateixa taula. La Sole atén l’home. 

Sole: Bon dia! 

Home 1: Bon dia serà per vostè. Posi’m un cafè.

Sole: Sol?

Home 1:  Sol, sí, què passa!! Mai ha vist un home sol? Doncs jo ho

estic, de sol. 



Sole:  Perdoni,  perdoni.  Sap  què?  Li  poso  el  cafè  i  li  regalo  un

croissant, per endolcir-li  una mica la vida. 

Esther: Escolta, maca. Pots estar per mi, o no? Apa, corre, posa’m un

entrepà. I ràpid, que no tinc tot el dia. 

Al mateix moment - Núria: si us plau, un cafè amb llet amb dos sucres! 

Al mateix moment – Roser: per mi un suc de taronja! 

Sole: Sí, ja vaig, ja vaig.  

Sole a l’home 1: Vostè que té un gos... expliqui’m alguna història. És

que estic buscant un animal de companyia  i no sé ben bé quin triar. 

Home1: Jo no estic per romanços, altres preocupacions tinc... Estic

perdut... estem... perduts. 

Perduts, d'Albert Mateu

(Un home de mitjana edat seu amb un colze sobre la taula i sosté el seu cap amb la mà. A

sobre la taula hi ha un diari obert, una ampolla de vi i un got mig ple. Menja un entrepà.

A sota, jeu un gos gran de cara expressiva. L'home mira endavant pensatiu i, de tant en

tant, baixa la mirada al diari o al gos.) 

Veu en off d'home: Quin avorriment... (Pausa) Ha quedat tan sola la casa

des que la Marta ha marxat. (Pausa) Potser hauria d'haver anat darrere seu, no

deixar-la marxar.(Pausa) Però va ser tan ràpid i tan intens tot plegat, que no

vaig  saber  reaccionar.  (Pausa)  No m'esperava  que marxés...  (Pausa)  Encara

estan les  persianes  baixades,  no sé si  sortirem avui.  (Pausa)  Trobo a faltar

passejar al seu costat, la seva veu alegre, les seves rialles sempre que jo feia



alguna cosa malament. (L'home somriu. Pausa) Els seus turmells, tous, esvelts...

com m'agradava mossegar-los  quan s'estirava  al  sofà.  Ella  reia  i  picava  de

peus, jo em llençava damunt seu i me la menjava a petons. (Pausa) I les seves

mans... No crec que mai ningú em pugui tocar com ella... (Pausa) Per què ha

marxat? Què he fet malament? Potser no ha estat cosa meva... Potser s'ha

cansat d'ell... (Pausa. El gos i l'home es miren al mateix temps). No podem estar així

tot el dia, hem de fer alguna cosa... La casa se'm cau al damunt tan silenciosa, i

miri on miri, ella és a tot arreu. (Pausa) Abans, el veí ha encès la ràdio i a mi

m'ha semblat sentir la Marta. (Pausa) Quan he entrat a l'habitació, l'he vist

estirada sobre el llit, tapada fins al cap, només s'entreveia el nassarró. He pujat

al llit amb esperança, però la imatge s'ha esvaït en tocar-la. (Pausa)

M'estaré tornant boig? Abans, he trobat un mitjó seu sota el llit i l'he

ensumat amb totes les meves forces, sort que ell me l'ha tret... Crec que sap

prou bé com em sento... (Pausa. El gos i l'home es tornen a mirar) Si no fos per

ell, sí que quedaria ben abandonat. Però la Marta és la Marta, ah, la Marta....

(Pausa) Què faig? El dia és gris i segur que, si surto de casa, tampoc puc sentir

la seva olor, segur que també la veig per tot arreu, veuré les seves cames a

cada cantonada,  els  seus cabells  als  vidres  que em creui  pel  camí,  la  seva

mirada a la cara de les veïnes... No, no, no puc anar enlloc, encara em tornaria

boig del tot. (Pausa) Podria sortir al jardí, tinc feina a mitges (El gos i l'home

intercanvien mirades), em distrauria... (Pausa) O podria seure sota l'olivera i veure

passar la gent, esperar que tornés. (Pausa) I sortir a buscar-la? A on? Ni tan

sols va dir on anava... (Pausa) On deu ser? Estarà amb un altre? No es pot

haver oblidat de mi tan aviat. (Pausa) 

Tard o d'hora vindrà a veure'm i em posaré tan content! L'abraçaré, la

petonejaré de dalt a baix… (L'home sospira profundament. Pausa) No deixaria que



marxés de nou. (Pausa) Potser m'hauria de posar guapo, anar a la perruqueria i

que em deixessin amb un look elegant, que es quedés amb la boca oberta en

veure'm. (Pausa) Sí, podria sortir a buscar-la per tots els racons on solíem anar,

potser forçaria aquest encontre fortuït i la faria tornar a casa... (Pausa) I amb

aquest com m'ho faig? (Pausa. Home i gos es miren) Excuses, el cas és que em

falten forces per fer res, no sé ni si podré aixecar-me. Clar que passa l'hora de

dinar i ni tan sols he esmorzat. Hauria de menjar alguna cosa. Millor si li dic

alguna manera, perquè si és per ell, moriré de gana. (Efecte sonor: Gos bordant o

udolant)

Home 1: què et passa? Tens gana? Des que la Marta ha marxat no et

faig cas, pobret meu... Au anem...  (l’home 1 agafa el gos i marxa)

Rata:  no el  deixis  marxar  Sole,  amb aquest  home us  podríeu  fer

companyia.

Sole:  van  ben  perduts  aquests  dos...  ella  el  va  deixar  en  el  pitjor

moment però el gos es va quedar al seu costat...  Un gos és una bona opció,

però no l’única. 

(entra la veterinària) 

Eva: Sole,  t’han  deixat  un  paquet  per  mi?  Els  de  l’empresa  de

missatgeria no m’han trobat a la consulta i m’han dit que t’ho han deixat a tu.

El paquet ve d’Indonèsia, espero que no s’hagi perdut. 

Sole: No pateixis Eva, és aquí...   Què t’has fet portar de tan lluny?  (la Sole

porta un paquet)



Eva: coses meves... 

Sole: Eva,  tu  que tractes  amb animals,  quin  animal  de  companyia

m’aconselles?

Eva: Si jo t’expliqués...

L'orangutan, d'Eva Pelegrí

Els pitons, les iguanes, els guacamais i els furons són mascotes que hom

pot tenir a casa seva, amb la condició sine qua nom que procedeixin d’una

granja d’animals. La tinença d’orangutans és, en canvi, il·legal a tot el món: no

n’hi ha granges habilitades ni se n’importen.

El nostre Pongo és indonesi. La mare treballava de cuidadora d’animals

a un prestigiós laboratori de recerca biomèdica. Se l’endugué el dia mateix que

s’assabentà de la vivisecció imminent que el doctor Furman anava a practicar-

li.  Ni  tan sols  adduí  que s’havia  escapat de gàbia.  Va arribar  a  casa  i  ens

comunicà: feu les maletes, ens n’anem a Barcelona!

La mala fama que ens vam guanyar a la nova finca només raïa en el fet

que els veïns descobriren la presència de l’orangutan a casa nostra. I tot per

desconèixer la natura íntima d’aquestes adorables bestioles. La mare sostenia

que el problema no estava en tenir un orangutan sinó en el et que la gent

pensava que allò no era normal.  I quan haguérem de triar entre fer noves

amistats o la nostra mascota, no vam dubtar en ser catalogats d’insociables.

Per això, els veïns refusaven tocar el timbre de la porta: intuïen la mirada del

Pongo rere l’espiell.



L’única veïna que no ens va negar la seva l’hospitalitat fou la senyora

Ramona,  una  persona  encomiable,  vuitantina,  amb  una  miopia  de  cinc

diòptries  gràcies  a  la  qual  sempre  cregué  que  el  Pongo  era  el  nostre

majordom. Quan va canviar  les  ulleres  de llegir  per unes progressives ens

confessà que s’acabava d’adonar que el majordom tenia més plomes que la

Caponata,  però  la  mare  va  refutar  aquella  observació  vehementment:

“Senyora Ramona, torni a l’oculista. El Pongo és més pelut que un onso. Puc

assegurar-li  que,  de  plomes,  no  en  té  ni  una”.  La  senyora  Ramona,  que

adorava  passar  les  tardes  a  casa  nostra  menjant  galetes  amb el  Pongo,  es

disculpà ràpidament: “l’home i l'ós, com més pelut més formós”.

Ell era un més de la família. Aprengué a fer uns pastissos deliciosos,

gràcies a la seva gran capacitat d’imitació. També li agradava molt planxar la

roba i asseure’s a veure telenovel·les.  Però la debilitat més gran del Pongo

eren els plàtans i els enciams. Passava bona part del dia menjant i tots vam

haver de fer feines extres per compensar semblant despesa. No ens sabia greu

perquè ens l’estimàvem moltíssim. La mare, quan el veia una mica inquiet, li

posava el tocadiscs i el Pongo es posava a ballar. La denúncia fou feta pels

veïns del pis de sota. Argüiren sorolls excessius i que els tremolava massa la

làmpada d’aranya del menjador. Jo crec que en realitat va ser perquè la mare

s’oblidà  de comprar-li  les  seves cigarretes de xocolatina.  El Pongo mai no

havia gosat sortir al carrer. Ni tan sols ens ho havia insinuat. 

Potser  caldria  esclarir  que  el  nostre  orangutan,  amb  els  seus  sons

guturals i la seva mímica, es comunicava amb nosaltres a la perfecció. Però el

fet va ser que va sortir al replà, va agafar l’ascensor i quan va trobar-se amb

un veí  fumant  al  vestíbul  que  l’ignorava,  li  prengué  la  cigarreta  amb una

violència poc usual en ell. Després va arribar la policia:



–Tenim una denúncia per tinença d’animals prohibits –va fer l’agent–. I

bé, quin animal és?–Passi, passi –el convidà la mare a entrar–. Jo no entenc.

Veurà, al terrari tinc dues tortugues.

–Sí, gràcies –va acceptar un tros de pastís de xocolata de la safata del

Pongo–. Tinc moltíssima gana. Avui ja porto tres hores extres de la meva

jornada habitual.

–També tinc un hàmster a aquella gàbia i un periquito al balcó molt

cantaire  –anava  explicant-li  la  mare  mentre  feia  ganyotes  amb la  cara  per

demanar al Pongo que toqués el dos del menjador.

–Està bé. Només em queda inspeccionar el bany. Hi ha gent que té

cocodrils a la banyera –va obrir la porta–. Ai, nena, disculpa. Hauria d’haver

picat abans a la porta, tu segueix –va dir en veure el Pongo assegut a la tassa

del vàter, abillat amb un barnús del pare i una gorra de bany al cap.

–Jo  ja  vaig  advertir  la  mare  –va  xiuxiuejar  la  senyora  Ramona  al

policia–. El xicot té un puntet de blau, però ella va al·legar que res de ploma,

que estava molt pelut. I una no voldria que la titllessin d’homòfoba. El nano

és molt bon Jan i em fa molta companyia, tot i que potser sí que és una mica

curt  de  gambals...  Ja  sap,  li  costa  parlar.  Jo  crec  que  l’haurien  de  dur  al

logopeda.

La mare semblava treure fum pels queixals. Admeto que fou molt poc

solidari i irreverent per part meva. Però em vaig haver de quedar asseguda a

un racó del sofà, ja que amb prou feines podia aguantar-me el riure. Quan

l’agent  inspeccionà  la  darrera  habitació,  el  Pongo estava  enfilat  dalt  d’una



escala canviant un fluorescent. Dies després ens vam assabentar que l’afer finí

amb una multa per discriminació social als veïns que ens havien denunciat. 

Qui  ens  ho  havia  de  dir!  El  Pongo,  a  més  de  ser  una  monada

d’orangutan, és un excel·lent camaleó.

Sole: Doncs mira, un orangutan és una bona opció.  Creus que em podria

ajudar al bar? 

Totes dues riuen. La Sole li entrega el paquet a l’Eva.

Solé:  Té, Eva. T’espero a migdia. Avui és dijous i tenim el teu plat

preferit. 

Eva:   hahaha,  clar,  paella,  com  no  podia  ser  d’una  altra  manera.

Guarda’m una bona ració. Fins desprès!

Rata: L'Eva tampoc és una mala opció, ella i la Sole si avenen molt.

No sé ben bé si a la Sole li van les dones, però vaja, com a mínim es poden

fer companyia... Tot i que ha de ser una persona ben estranya per tenir un

orangutan com animal de companyia...  De fet, tampoc és gaire normal petar

la xerrada amb una rata de claveguera....

(entra la Nela) 

Nela: Bon dia Sole. Em poses un tallat si us plau? 

Sole: Hola Nela. Ara mateix.



Nela: Perdona la pregunta, no tindràs pas una llauna de sardines per

vendre'm?  M'he  quedat  sense  menjar  per  la  meva  gata...  he  passat  pel

veterinari però l'Eva encara no hi era. 

Sole:  sí,  ha passat un moment per aquí.  Us heu degut creuar. Cap

problema amb les sardines. ... Escolta, tens una gata oi? Què em pots dir dels

gats? 

Rata: un gat!? No, Sole, si us plau! 

Nela: Que són ben especials, t’explicaré la història de l’Àgatha...

Àgatha, de Nela Miralles

Ara i aquí, comença una nova etapa de la meva insignificant vida, amb

un repte  engrescador que,  de fet,  és  el  primer repte de tota la  meva vida

insignificant.  No sé  pas  si  he  començat  prou bé...  Anem a pams:  em dic

Agatha, com la cèlebre escriptora anglesa de novel·la policíaca. Sóc una gata,

ben alimentada, llustrosa, amb uns grans ulls bruns i el pelatge del color de

l'atzabeja. Una gata domèstica, que no vol pas dir domesticada.

Visc en un gran pis noucentista del Passeig de Gràcia, herència de la

meva  antiga  propietària,  la  vella  senyora  Amparito,  que  va  morir  gairebé

centenària, soltera, entera, carregada de bitllets i sense hereus. A la seva mort,

tot va ser per a mi: el pis, les joies, els quadres i una extensíssima biblioteca,

formada,  en  bona  part,  per  novel·les  d'Agatha  Christie,  Conan  Doyle,

Simenon, Poe i altres autors del gènere preferit de la senyora.



També vaig passar a disposar d'un bon capital  i  de les atencions del

servei de la casa: en Ramon, el xofer i encarregat del manteniment del pis, i la

Teresina, cuinera, majordoma i part del mobiliari després de trenta anys a la

casa.

Abans de deixar el  món dels  vius,  la  senyora Amparito va reunir  el

servei al voltant del seu llit i, amb un fil de veu i els ulls enteranyinats de mort,

els  va  dir:  si  mai  li  falta  res  a  l'Agatha,  si  mai  és  maltractada,  desatesa  o

agreujada, jo mateixa tornaré del més enllà per a turmentar-vos totes les nits

de la vostra vida! Seguidament va morir, amb un inquietant somriure als llavis

de color púrpura, dues voltes de perles al coll, i una mà blanca i cadavèrica

damunt del meu llom. D'aquell llit ja no me'n vaig moure més, excepte per

acostar-me a la finestra i  contemplar el tràfec de la ciutat,  o per anar a la

caixeta de sorra que van instal·lar-me rere un biombo xinès.

En aquesta cambra immensa, amb les parets folrades de llibres i un gran

finestral  amb cortines  de  vellut,  hi  tinc  tot  el  que  necessito.  Em duen al

veterinari de tant en tant, per assegurar-se que la meva salut sigui òptima, i fan

venir la perruquera per a que em raspalli el pelatge i em talli les ungles. El

menjar,  sempre  delicatessen,  aigua  de  Viladrau  i  llet  de  vaca  frisona  dels

Pirineus.

Tot  i  amb això,  jo  no  sóc  pas  feliç;  així  ho  confirmà  el  veterinari:

l'Àgatha pateix una depressió, sentencià davant les mirades espaordides del

servei i l'esperit de la senyora Amparito pul·lulant damunt dels seus caps. Ells

no la veuen, però jo, sí. En canvi, la senyora a mi no em pot veure, perquè allà

on abans hi havia els ulls, ara hi ha dues conques buides, negres com la nit.



Vet  aquí  la  meva  tristesa:  haig  de  conviure  amb  un  fantasma,  un

espectre horrible, esgarrifós, que si ja era lletja la senyora en vida, imagineu-

vos-la ara, acabada d'arribar de l'inframón. A sobre, com que no hi veu, va

topant tota l'estona; amb els mobles, amb les parets, amb la Teresina, pobra,

que diu “ai, m'ha vingut una esgarrifança estranya” i jo faig “mèu” perquè no

puc pas fer una altra cosa.

Ja m'hi vaig acostumant a la presència, però també us he de dir que no

m'agrada;  gens  ni  mica.  Sort  en  tinc  de  la  Teresina,  dona  de  vitalitat

inesgotable; ella m'explica anècdotes de la seva infantesa, tafaneries (per cert,

m'ha comentat que li sembla que en Ramon perd oli i jo no sé si es refereix a

cotxe o què), i em fa cinc cèntims del que passa pel món. La seva xerrameca

espontània és com una alenada d'aire fresc en la meva vida buida de gata rica

que veu fantasmes. La senyora, en canvi, no diu mai res; només fa una mena

d'udol llastimós que em glaça la sang i jo faig “mèu” perquè no puc pas fer

una altra cosa. Sovint penso que estaria bé poder parlar i fer safareig amb la

Teresina, o demanar-li a en Ramon què li passa amb l'oli, o dir-li al veterinari

que es posi ell el termòmetre pel cul.

I a la senyora Amparito, que deixi ja de pul·lular per la casa com una

ànima en pena, amb dues voltes de perles al coll i els cabells llargs i bruts

caient-li a banda i banda de la calavera. I els ulls, que no són ulls, són dues

conques buides, pudents i negres.

De moment, i com que no puc parlar,  he decidit que em dedicaré a

escriure narrativa. Fet i fet, el nom d'escriptora ja el tinc; també tot el temps

del món i de set vides.



Pot  ser  una  bona  manera  de  distreure'm,  un  antídot  contra  aquesta

tristesa que el  tanoca del  veterinari  anomena depressió exògena.  Però,  i  la

inspiració? Què deu ser això...? És clar! La senyora Amparito; és una aparició,

un senyal, un je ne sais quoi, una musa, que ve del més enllà per a dir-me:

escriu, Agatha, escriu! I així ho faré; de fet, ja he començat.

Sole:  apa! Quina por! No vull pas viure amb un animal que vegi

espectres.

Rata: això,  això!  Els gats  són uns pèssims animals  de companyia,

Sole. Segueix buscant...  Deixa a la Nela amb els seus gats odiosos... 

Esther: Sole, l’entrepà! 

Sole: perdona,  perdona...  no  ho  recordava.  Què  era  de  fuet  o  de

pernil?

Esther: de formatge! Jo no menjo animals, que t’has pensat...

Sole: no t’enfadis, ara te’l porto... 

Esther: espera, escolta’m un moment.

Et miro i et veig, d'Esther Llombart

Avui la lluna ja ha engolit el sol, seguint el ritual après fa milions d’anys.

És aquella hora en què el temps s’atura i em rendeixo al sofà sense cap més

pretensió que posar la televisió i aguaitar el món des de dins de casa meva. Tu

jaus amb mi i recolzes la teva cara a les meves cames. T’acarono i els teus ulls

s’endormisquen sota unes parpelles  pesants  i  feixugues.  Quan la  meva mà

pren un descans, revifes i em mires embadalit com si fos la millor persona que



has conegut mai.  Segurament per a  tu és  així.  Suposo que et  sents  agraït,

suposo que saps que et vaig salvar la vida. I tu a mi me l’has transformat. Et

torno la  mirada i  descobreixo en tu algú que té ganes de  jugar,  de  viure,

d’experimentar, de provocar, de ser acariciat, talment com un nen petit. Ja no

veig en tu allò que veia abans. Ja no et podria fer mal.

La  televisió  parpelleja  imatges  d’èpoques  llunyanes  on  existia

l’esclavitud i es comercialitzava amb gent de pobles indígenes i persones de

pell fosca. La diferència i l’extravagància els van menystenir i els van despullar

de drets sota el vestit de la superioritat i l’arrogància. Fins que arriba un punt

en la història en què hi ha una mutació i allò que es considera normal deixa de

ser-ho.

Et contemplo i m’inundo de records d’aquell dia. El teu destí fatídic va

ser  capgirat  quan  el  camió  on  anaves  va  tombar,  i  els  nostres  camins

s’encreuaren en aquella carretera. Els teus congèneres van tenir sorts dispars:

uns van fugir camp a través, altres van morir de l’impacte, i tu estaves allà,

paralitzat per la por, per aquella por que et segueix quan l’hostilitat del món

no t’ajuda a foragitar-la. La meva mirada va captar en la teva que m’estaves

demanant ajuda. Com podia negar-t’ho? Només pel teu aspecte desgavellat?

Només per la teva condició d’animal de granja?

Quan algú ve a casa i t’observa, la seva cara es transfigura del fàstic a la

incredulitat:

–No he vist  mai un porc que es comporti  com un gos –diuen amb

sorpresa.

–Havies vist mai un porc?



(durant el relat entra l’Home 2. Seu llegeix el diari i no diu res. De tant en tant es mira a

la Sole. La Sole també se'l mira)

Sole:  un porquet... potser sí. Per què no. És ben bé que de vegades

res no és el que sembla. Tenim prejudicis sobre les persones i també sobre els

animals. Tendim a etiquetar-ho tot i a posar-ho tot dins del mateix sac. Hauré

de mirar-me les coses d'una altra manera. 

Esther: Què vols dir?

Sole:  He pensat de buscar-me un animal de companyia quan resulta

que  hi  ha  una  rateta  que  sempre  surt  quan tanco.  Li  dono  una  mica  de

formatge i li explico les meves coses. Fins ara no he pensat en la rata com a

animal de companyia perquè, ja saps, és una rata. Però ara me la començo a

mirar amb uns altres ulls...

Esther:  Una rata? Comportant-se com un gos?

Sole: has vist mai una rata?

Rata: aquesta sí que és bona! Jo? De veritat? No no no... Ni pensar-

ho... Però mira-te-la. La meva Sole. Ella sí que em fa companyia... En realitat,

no sé què faria sense ella. Només seria una insignificant rata, però ella... em fa

sentir diferent. Ui ui! No no, que me’n vaig del tema. 

(s’incorpora la Núria que ha estat asseguda en una taula propera) 

Núria:  (una  mica  histriònica) Rates  en  bar?  Ja  ho saben els  de  salut

pública això?

Sole: ep, que és ben néta i polida la meva rateta! 



Rata: això, Sole, fora prejudicis! Els gats es llepen el pèl i ningú els

titlla de marrans.

Núria. No suporto les rates. Sort que tinc el meu gat. Sole, hauries de

tenir un gat, així no tindries mai més cap rata fastigosa.

Rata: ep, sense faltar! 

Sole: dona, hi ha rates i rates.

Núria: una rata és una rata.  On hi ha un bon gat...  Jo al  meu, li

explico tot i ell m'escolta pacientment. 

Converses felines, de Guillem Chiner

Estàs bé, oi? Aquí ben calentet. Ara d'ací a poc farem el dinar, vols?

T'he comprat una llauna que ja veuràs! Em faràs enveja i tot! Què dius? Que

ja tens fam? Esperarem una mica més. No em contes res? Bé, doncs t'explico

jo. Sóc molt pesada amb tu, oi? T'ho penso contar igual, no em posis ullets.

Doncs mira, el Maties m'havia posat al damunt de la meva taula una carpeta

plena d'expedients  per arxivar, i  damunt va i em diu que els vol abans de

l'hora de plegar! Però què es pensa? Sempre està igual amb mi! Que si Núria

fes això, que si Núria dus-me allò, ordena'm aquestos papers, fes-me aquestes

fotocòpies! Ja està bé, no? Algun dia penso dir-li tot el que penso d'ell, t'ho

asseguro. I a més he d'aguantar veure tots els dies a la Montse! Si... ja sé que

no hi he de pensar, però és que n'estic farta! I ben farta! D'ella i d'en Maties!

Mira,  l'altre  dia  va  vindre  i  em  va  preguntar  com  estava.  Ara  es

preocupa per mi? Des de quan? Si ni tan sols es va dignar a venir a l'hospital



quan em vaig trencar la cama... Segur que volia saber-ho per enviar-me un

altre cop a fer encàrrecs pel carrer. Li vaig dir que encara em feia una mica de

mal. Realment ja no me'n fa, però em molesta una mica. Després, quan el vaig

veure a l'oficina, es va clavar al seu despatx i va tancar la porta. Segur que es

va passar el matí fent-se... ja m'entens. I mentrestant Lluís a Alemanya! En

mal moment l'agafarien en aquell Eràsmus... Què passa? El vull tenir aquí! Bé,

és igual. No crec que amb vint i dos anys es quedés ja gaire més temps a casa

de la seva mare. Segur que es casarà amb una d'aquestes que volen separar-lo

de la família. Ja veuràs. Enrecorda't del què et dic. Ah! I saps… (Efecte sonor:

telèfon)- Si?... Hola Lluís, què tal?...Sí, jo també bé. Com que no t'ha arribat?...

Bé, quan el vegi li dic. I tant que li vaig a dir!...Sí, sí, ja li dic jo que no t'ha

arribat la transferència. Molt bé, molt bé. Adéu, un bes!

Ai, en Lluís... No em telefona mai i va i em demana calés. Que els hi

doni el seu pare, tants diners que té! Ja li cantaré jo les quaranta, a aquest fill

de...

Tots se'n van! És que ningú em vol? Sí, ja sé que estàs aquí, però tu ets

un gat.

Realment,  millor  un gat  que no pas un imbècil...  Vols  dinar?  No és

l'hora encara, espera't. Que després t'actives massa... Ah! L'última notícia, ja

veuràs! 

El Maties li ha proposat a la Montse ser la nova secretària de direcció!

Quina barra, no? A saber què li haurà fet ara aquesta noia... o què no li haurà

fet!



Quina  mania  que  li  tinc!  Tan simpàtica  que  semblava  quan venia  a

l'hospital a veure'm. I després, pam! Sí, sí...  simpatiquíssima. I jo a ordenar

papers, a aquestes altures. Et sembla normal? Ara, a la primera puta amb un

bon vestidet li donen el millor lloc... si és que no té vergonya! I mentre què?

Què passa? El dia que se'm creuen els cables ja veuràs on l'envio. No, si al

final seré jo la que me'n vagi. No aguantaré gaire... Ja ho sé, que he de ser

forta. Però és que estic farta de que se'n burlin de mi a tot hora! És que quan

em miren a l'oficina sembla que em recorden tot el temps que l'imbècil del

meu  cap  va  estar  posant-me-les  amb ella  mentre  jo  estava  a  l'hospital!  I

damunt la molt puta venia a veure'm. En mal moment vaig acceptar treballar

per al meu marit.... Si tots fossin com tu, tan calladet i tan maco... Anem a

dinar, peludet? Apa! Som-hi!

Sole: doncs la meva rata no té res a envejar al teu gat. 

Núria: no comparis.

Esther: saps què? Ja aniré a buscar l’entrepà a un altre bar. (marxa)

(s’afegeix la Roser, que està asseguda al costat de la Núria i que ha seguit el conflicte

atentament).

Roser:  deixa a la meva germana, Sole. (la Sole  baixa a la barra i la

Roser continua parlant amb la Núria) Quina obsessió tens amb el teu gat,

Núria. 

Núria: obsessió? Què dius. No hi faig res d’extraordinari.

Roser: vas al cinema amb ell, el portes al parc d’atraccions...



Núria: al meu mixet li agrada menjar crispetes i pujar a la muntanya

russa... què vols que hi faci?

Roser: buscar-te un home! 

Núria:  tots marxen quan els hi dic que han de compartir llit amb el

Peludet!

Roser: no m’estranya! Estàs com un llum...

Núria: Tu també n’estàs molt del teu gos!

Roser:  és diferent...  els gossos tenen una sensibilitat  especial,  igual,

què dic... superior a la humana. Han nascut per fer companyia.  Escolta això: 

Invisible solitud, de Roser Blàzquez 

En Reynaldo avança, saltant per sobre les escombraries, fins a tocar del

riu, on el terra es converteix en una catifa flotant de deixalles compactes i

acumulades a la riba.

Just  allà,  vora l'aigua,  és  on el  nano ha instal·lat  el  jaç.  Amb quatre

fustes i cartrons, que encara contenen restes de propaganda, ha construït un

recer on passar les nits i ja fa un parell de dies que hi dorm. Per sort no ha

plogut encara,  però ell  sap que,  quan ho faci,  d'aquell  racó no quedarà ni

rastre; en poques hores el riu ho arrossegà tot. Però què importa això, ara? No

sap si demà encara serà allà o en qualsevol altre racó de la ciutat.

En apropar-se al riu, la fortor àcida de les aigües negres li fa arrufar el

nas. Es fa de nit i, a l'altra banda, vora el pont, ja s'encenen els llums de la



Ciutat Colonial on ell passa el dia perseguint turistes, suats i cremats pel sol

caribeny, per netejar-los les sabates.

Limpiabotasplis,  uandolarplis  repeteix,  incansable,  seguint-los  fins  a

estovar-los el cor amb aquella mirada trista i estudiada. Uandolarplis, señor.

Aparta el tros de tauló i entra al refugi de quatre grapes traient-se les

sandàlies de plàstic, massa grans per als seus peus encara menuts. Deixa sobre

els cartrons la capsa de fusta que ell mateix s'ha construït ―amb els draps, el

raspall i el pot de betum― i compta les poques monedes que li queden a la

butxaca.  En  acabat,  torna  a  sortir  i,  assegut  sobre  un  bidó  rovellat,

desembolica del paper de diari la iuca i el plàtan bullit, comprat a la Fritura de

doña Gladis. Treu també el mango que ha collit a la plaça de l'Alcazar i, amb

la navalla, en talla el tros podrit abans de clavar-li mossegada.

De lluny, se sent música, una bachata trista que evoca l'amor perdut i

enyorat. A l'altra banda del riu, rere el mur de pedra, s'alça un món que viu

exuberant i d'esquena a la misèria que les aigües pútrides del riu arrosseguen

vers el mar. Clava queixalada a la iuca, encara tèbia, mirant com la ciutat dels

rics es desperta amb la nit. Demà ja hi tornarà: limpiabotasplis, uandolarplis,

però eternament condemnat a creuar, cada nit, cap a la riba dels invisibles.

Sent  unes  passes  al  darrera  i,  espantat,  s'aixeca  d'un bot.  D'entre  la

foscor  apareix  un gos,  magre  i  amb una  pota  nafrada,  que  seu  prop seu

llepant-se la ferida. Ara sona un merengue i el reflex dels llums de l'altra banda

del mur ballen sobre les aigües tèrboles del riu ...que caiga un aguacero de

yucca y miel... Es mira el gos famèlic que gemega en la foscor i, sense pensar-

s'ho gaire, li llança el tros de menjar que li queda. L'animal se'l cruspeix en un

instant.



En Reynaldo es frega els ulls amb els punys i fa un badall. Té els peus

adolorits de tant caminar pels carrers d'asfalt ardent i els dits, bruts i endurits,

li fan mal. Torna a fer un altre badall. Lentament s'atansa al catau i, fent-se un

lloc al costat de la capsa d'enllustrador, s'arrauleix tapant-se amb els cartrons.

El gos udola i el segueix fins on ell es troba. Les seves mirades, tenyides de

solitud, es creuen uns breus instants, en un pacte segellat per una engruna

d'afecte.  Ningú  ho  veu,  però  en  Reynaldo  somriu  per  primer  cop  al  dia,

mostrant les seva blanca dentadura d'infant. El gos guinyola i remena la cua.

S'arrauleixen  junts,  sota  els  cartrons.  En  Reynaldo  tanca  els  ulls  i

s'abraça al llom nafrat del seu nou company que, alhora, recolza el musell

sobre la panxa nua del  noi.  De lluny,  encara sona la  música,  embolcallant

aquella estampa d'invisible solitud. Ojalá que llueva café.

Núria: mai ens posarem d’acord, germaneta.

Roser: sempre com gat i gos

(deixen unes monedes sobre la taula i marxen. La Nela i l’home 2 també marxa. La Sole

el segueix amb  la mirada)

Sole: Adéu, que passeu un bon dia!

(s’ha quedat sola al bar. Tanca la porta i entra a buscar a la rata).

Sole: Rata, rateta, té. Per a tu.  (Li ofereix formatge….) Què en penses,

rateta. Creus que tu i jo ens podem fer companyia mútua? Tampoc ens va tan

malament. 



Sole: mira quins ullets. Mira que ets bufona. Així què, et sembla bé?

No pateixis que no t’atabalaré ni et faré fer tombarelles ni ser una moneta de

fira. Però saps què penso? Que no sé què passa amb les persones, que sempre

anem buscant fora el que ja tenim dins. Rateta, no haig de buscar més, tu i jo

ens farem companyia mútua, vaja, com fins ara. 

Rata: Sole, qui ho hauria de dir. M’encanta la idea de ser la teva rateta.

(entra l’home 2). 

Home: perdona Sole, m’he deixat la jaqueta. Espero no molestar. (la

Sole amaga la rata a la butxaca del davantal)

Sole: no, no. I ara. Passa, passa. 

Home: he  sentit  com parlaves  amb aquesta rateta  que portes  a  la

butxaca.  Has fet una bona tria. Jo tinc un hàmster. 

Sole: un hàmster? Doncs potser podria fer parella amb la meva rateta.

Home: No és mala idea... Podem intercanviar impressions sobre les

nostres mascotes mentre et convido a una copa. Que me’n dius?

Sole: (s'ho rumia) Fet. En 5 minuts estic. (i se somriuen). 

Rata: un  hàmster?  Això  pinta  bé.  I  aquest  home,  m'agrada...,  sí,

m’agrada per la meva Sole, i sembla que a ella també. 

FI.
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