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L’Associació Art i Cultura va néixer amb la vocació de fomentar la
cultura a Sant Antoni de Vilamajor. Una de les branques a la que hem dedicat
més esforços és al teatre i això va culminar amb la formació del grup de teatre
amateur “Indòmit Teatre”.
 

Moltes han estat les obres que hem representat de la millor manera
que sabem fer-ho:  submergint a l'espectador en històries d'amor i odi, amistat
i traïcions, drames i misteris. Aquesta és la màgia del teatre. 

L’any 2010 vam iniciar les lectures dramatitzades. Un gènere que es
troba a cavall de la lectura d’un text i la seva representació escènica. Tot un
repte.  Pot  ser  considerada  com una  representació  menor  quan  en  realitat
comporta una gran dificultat: veu i text prenen tot el protagonisme sent els
únics recursos al nostre abast per transmetre emocions.

Per la diada de Sant Jordi els d'Indòmit Teatre solem representar una
lectura  dramatitzada.  Però  ara  hem  fet  un  pas  més:  volem  que  aquestes
lectures  siguin  inèdites,  originals  i  escrites  expressament  per  dramatitzar  i
comptar amb tots aquells que volen expressar-se a través de la paraula. D'aquí
va néixer la idea de convocar el concurs de relats per dramatitzar. 

Estem molt satisfets de l'acollida que ha tingut arreu del país. Ha estat
difícil l'elecció dels guanyadors per part del Jurat. Cinc relats ben diferents que
tenen com a eix la por escènica. Després hi ha hagut una modesta feina de
dramatització i trobar un fil argumental. Una excusa per la lectura dels relats. 

I aquí teniu el resultat de tot plegat. Esperem que en gaudiu tan com
nosaltres ho hem fet. 

Gràcies per llegir-nos. Gràcies per escoltar-nos.

Associació Art i cultura 





La por escènica en combat

A l’escena hi ha un ring de boxa. Al centre un faristol. Als costats, fora del ring dos més,
un pel personatge de la Por Escènica i l’altre per la Superació. 

Al fons, fora del ring, set cadires, on seuran els set lectors dels relats.

Sona música de combat de boxa i des de la platea s'aproximen per cada banda la Por
Escènica i la Superació, acompanyades dels seus guanyadors.

Els lectors seuen a les cadires i la Por Escènica (PE) i la Superació (S) se situen als
faristols laterals. 

Només queden il·luminades la Por Escènica (PE) i la Superació (S) 

PE: (al públic) Bona nit!

S: (al públic) Bona nit!

PE: Els veig molt tranquils, aquí a baix, ven asseguts.

S: Preparats per veure el que passarà a qui a dalt.

PE: És clar, si algun d’ells (als actors que hi ha darrera)  no recorda el que
ha de fer...

S: es queda sense veu...

PE: o li surt un gall...

S: o s’entrebanca 

PE: i cau de nassos...

S: vostès seguiran tan tranquils aquí asseguts



PE: i el ridícul el faran ells, no vostès. 

S: (als actors de darrera) Però això no passarà, només són pors...

PE: Però la por a que passi, pot fer que passi...

S: però hi ha maneres de fer fugir aquestes pors.

PE: Tornant a vostès (al públic). Posem per cas que una de nosaltres baixa
aquestes escales,  l’assenyala  i  l’insisteix  en què pugi aquí a  dalt  per
exemple per...

S: per recitar una poesia

PE: cantar una cançó infantil

S: tocar les castanyoles

PE: ballar

S: fer un discurs

PE: fer alguna cosa que no li ve gens de gust de fer en públic però que s’hi
veu obligat,

S: com se sentiria?

PE: Li suarien les mans, se li assecaria la gola, li tremolarien les cames i
tindria ganes que s’obrís un enorme forat negre que se l’engolís.

S: Malgrat  tot  pujaria  les  escales,  miraria  amb fermesa  cap  al  pati  de
butaques, respiraria fons i ho venceria tot per deixar-nos bocabadats.

PE: O la por seria tan gran que no podria fer-ho de cap manera o millor,
faria un ridícul espantós. De fet, jo m’encarregaria que fos així. 

S: Això no passaria mai, jo estaria al seu costat i amb mi res no podria
anar malament.

PE: Sóc la por escènica.

S: Sóc la superació.

PE: I poden estar tranquils, avui no estem aquí per fer experiments amb
vostès. 



S: Tot i que segur que els hem acompanyat en alguna ocasió.

PE: Avui hem quedat per jugar una estona amb ells (als actors de darrere).
Per  demostrar  que  tota  situació  és  un  camp  sembrat  per  la  por
escènica.

S: Per  demostrar  que  per  més  difícil  que  sigui  el  repte,  la  superació
sempre pot vèncer la por escènica.

PE: Ha! Que t’ho creguis... 

S: I tant. Juguem?

PE: Juguem!. Tries tu, perquè vegis que no sóc tant dolenta.

(la superació assenyala a un personatge que s’il·lumina i se situa al centre del ring). 

(Música) 

Veu en off: 1er assalt. La guitarrista, de Quim Salinas (Campana)

Lector 1:

Dreta davant la taula, obre l’estoig amb estudiada afectació, no en va
el gest forma part de tota una escenografia ritual programada i ineluctable.
Suaument,  per una punta  pren delicadament el drap vellutat color turquesa i
descobreix  el  cos  tebi  de  l’instrument.  Durant  un  minut  en  contemplà
amorosament les formes, les vetes de fusta noble i el batedor compacte de
banús,  mat,  color  de  regalèssia.  Amb  un  moviment  gairebé  reverencial,
s’inclina damunt el cos de la guitarra per ensumar un cop més la fragància
subtil  del  cedre  per  llavors,  tancar  els  ulls  i  aspirar  profundament  fins  a
gairebé embriagar-se. 

Il·luminaven el camerino cinc tubs florescents de llum blanca i dura
que  oferien  una  claror  impertinent.  En  prémer  l’interruptor  advertí  una
lleugeríssima  tremolor  en  el  dit  índex  alhora  que  descobria  una  diminuta
màcula  damunt la superfície de l’ungla. D’esquena a un mirall i mig esborrada
entre la penombra, la guitarrista poleix les seves ungles amb destresa i un punt
de compulsió, però amb cura. Amb expressió severa al rostre passeja amunt i
avall, rítmicament, xiuxiuejant una melodia sense deixar d’esmerilar. S’atura i
allibera un xic el nus  d’una faldilla ampla i virolada i li sobrevé un calfred.
Diria que el fred del terratzo se li escola lentament cames amunt.



La guitarrista pensa que la soledat és un preu immòdic amb el que
l’instrument  ha  taxat  el  gaudi  d’una   bellesa  excepcional,  i  assumeix
humilment la responsabilitat d’aital privilegi;  la guitarrista és novella i ingènua
però molt audaç. Es creu forta. Per això no tem el breu pessigolleig al ventre
ni la fredor vaporosa que s’instal·la maliciosament a la primera falange dels
seus dits. Taral·leja inconscient un cop i un altre el primer compàs del  preludi
que obre el recital fins que se li acut emmirallar-se. La guitarrista necessita
sentir-se estimada, encén una làmpada diminuta de llum taronja i  al davant
del mirall atrotinat es retoca subtilment el maquillatge. S’eixuga les comissures
dels llavis. Sense deixar de pensar  ni un segon en el compàs 34 de l’Andante i
en la digitació de la mà dreta corregida mil vegades, llença alè damunt les lents
i  neteja  escrupolosament  les  ulleres.  Estira  els  extensors  dels  avantbraços.
S’asseu, afina amb precisió i executa una escala que sembla infinita. El so no
la  convenç i  brunyeix  de nou les  ungles amb  paper de gra finíssim; acte
seguit, metodològicament, improvisa una cadenza només a l’abast de virtuosos.
Desa la guitarra al suport i  s’alça; murmura una altra línia melòdica. Fa un
glop  d’aigua  quan  percep  una  fina  pel·lícula  enganxosa  i  amargant  a  les
genives.  Experimenta  una desagradable  aprensió quan el  líquid llisca  avall,
fred, per la gola un punt eixarreïda just en el moment en que  la guitarrista
mira  de  reüll  les  mans   que li  espurnegen.  S’eixuga  els  palmells  greixosos
alhora  que distingeix amb nitidesa l’eco d’un batec llunyà que li puja del pit
cap a les sines. Divaga esperitada, absorta pel borbolleig incessant d’un temor
inespecífic: tocar, interpretar, exposar-se, és empènyer el cisell que desbasta
impureses amb mà ferma i perspicaç però és també assumir el risc d’esqueixar
les vetes i obrir una ferida pregona. Compartir el que tens és abandonar-se;
tocar és acceptar-se i gaudir-se lliurement inhabilitant la visió de la por que et
tenalla.  Hòstia,  hòstia.  La  guitarrista  dubta;  la  guitarrista  no relativitza.  La
guitarrista deleix per volatilitzar d’un buf  l’ombra de la hipocondria. Pateix,
sola  i  erràtica,  amb  foteses  embolcallades  de  transcendència  a  la  mercè
d’alguna  inesperada  vel·leïtat  que  la  incomoda.   Recita  de  memòria  un
pensament profund d’un professor  catequista  i mediocre

Lector 7 ........tocar és penetrar sota la pell i desentranyar i desentranyar fins a exposar
davant el públic l’espai comú trobat que comparteixen; l’intèrpret és el mèdium que transita
hàbil per galeries sagrades i guia la visió intuïtiva dels pagans cap a l’essència, cap a la
justificació suprema del doll de vida que emana dels seus dits, cap a la força seminal que
neix quan impotent, la paraula cedeix al discurs  volcànic de la música. 

 Ancora els peus al terra i  s’esborrona.  El compàs 34 és una torre
gegantina des d’on la guitarrista s’enfila i guaita la  frontera contigua  entre



l’èxit i el fracàs. La seqüència lògica de pensaments no s’embasta perquè una
teranyina d’idees inconnexes, elèctriques, la travessa quan accedeix a la rampa
que condueix directa a  l’escenari.  Rere la  cortina escolta  de fons la  remor
difusa de la concurrència abans de que un avís de megafonia silenciï la platea.
Tot resta en silenci  i  la guitarrista just s’adona de que sua a raig.  Espera i
espera, tensa, provant de salivar. Aigua. Tanca els ulls. Un rum-rum dins de
l’oïda. Rauxes d’imatges creuades l’ assetgen,  amb les mans tremoloses pel
flux incessant  d’adrenalina, asfixiada pel repic del cor que percut desfermat
damunt la boca de l’estómac. La guitarrista és molt humana i en sentir els
primers aplaudiments  fa una passa enrere instintivament. El focus s’encén.
Algú corre la  cortina  i  allà  hi  és  ella,  eufòrica  i  altiva,  tan bella,  immòbil,
imponent, com les estàtues paganes dels ídols. Correspon al públic amb un
somriure que passa de l’  impostura a la franquesa en un instant brevíssim.
S’asseu i observa  un cop més la gent per acomiadar-se; la guitarrista sap que
reclosa, només l’egoisme d’un diàleg íntim amb la música pot oferir el fruit
esplèndid  de  la  seva  escollida  soledat.  La  guitarrista  omple  els  pulmons,
camina amb els dits trèmuls i tragina el seu art cap  al més dolç dels exilis.
D’aquí no res, la por esdevindrà un altre  tenebrós paisatge de l’oblit.

S: Això sí que és començar bé.

PE: Tot i que a mi no m’ha anat tan malament.

S: Com dius?

PE: Doncs que cada un dels seus moviments ha delatat el seu temor tot i
la  serenitat  que  semblava  que  tenia.  Per  un  moment  m’he  vist
vencedora,  quan  en  sentir  els  primers  aplaudiments  ha  fet  un  pas
enrere. 

S: Sí, però aquí he estat hàbil, l’he pogut encaminar cap a la seva soledat
per  fer-la  gaudir  de  la  seva  pròpia  música.  Ja  ho veus,  al  final  has
quedat en l’oblit.

PE: Acabem de començar. Potser en la següent situació, no ho tindràs tan
fàcil...

S: Això està per veure. Tries tu. 



(Música) 

Veu en off:  2n assalt. Platja d’agost d’Anna Estella  ( Campana)

Lector 2: 

La Clara jeia estirada cap per avall damunt la tovallola de color blau
elèctric  que  conjuntava  amb el  biquini  rosa  fúcsia  que duia,  i  que s’havia
comprat feia només un parell de dies aprofitant les últimes rebaixes. Només
m’he de bronzejar una mica més i em quedarà perfecte. Amb els ulls tancats,
estava tan relaxada que, si no fos per l’enrenou ininterromput del seu voltant,
s’hagués adormit de seguida. El sol abassegador d'aquell diumenge de juliol
queia damunt  la seva pell com si pesés més d'una tona; i d'aquella pesantor
només  se'n  salvaven  les  puntes  dels  dits  dels  seus  peus,  amagades,
confortables, sota la sorra fina i calenta de la platja.   Només volia fer una
capcinada, però no se'n sortia.

Cansada d'intentar-ho, s'incorporà. Obrí els ulls a poc a poc i va mirar
al seu voltant. L'espectacle era grotesc: cossos de dones i homes i nenes i nens
a tot arreu, pells enrogides i embetumades de cremes i emulsions greixoses,
pits, panxes i culs caiguts. Cossos impossibles amb epidermis prematurament
envellides. Textures llefiscoses, pèls a dojo i ungles llargues i encorbades de
colors sospitosos. Gelats que regalimen sobre manetes innocents plenes de
mocs i cerveses calentes que regalimen sobre manotes maldestres. Suor, sal i
sorra. Corredisses amunt i avall. I veus massa altes i paraules gruixudes. Crits,
plors i rialles.

Va respirar fons. Es posà dreta i mirà el mar, es delia per nedar-hi.
Però com hi arribaria? Allà,  dempeus, s'adonà que aquell  públic tumultuós
l'aclaparava. Se sentia observada.  Rodejada. Assetjada. Presonera de totes les
mirades que no miraven enlloc.  Les cames li van començar a tremolar. Les
mans li suaven. El cor embogia. I allà, a fora, només gent i més gent, crits i
aldarull.  Torbada,  va  pensar  en  tornar  al  seu  refugi  particular:  estirar-se
bocaterrosa  a  la  seva  tovallola  de  color  blau  elèctric.  Però  no  ho  va  fer.
Tranquil·la  Clara,  estigues  tranquil·la,  es  digué  una  vegada  i  una  altra.
Tranquil·la. I respirà fons tres vegades. Una, dos i tres.

Aquella tercera alenada d'aire la reconfortà i, poc a poc, començà a
caminar  de  puntetes,  tentinejant,  cada  vegada més  de pressa.  Atrevida,  de
sobte  es  trobà  saltironejant  entre  tovalloles,  pales,  xancletes  i  para-sols  de



totes mides i colors. Cada vegada se sentia més àgil i ràpida enmig d'aquella
densitat embafadora que l'envoltava i l'amenaçava contínuament. Era com si
fos la protagonista d'un videojoc i estigués a punt de passar de pantalla. Ja
quasi hi sóc. De sobte, els peus se li enfonsaren una mica més i la sorra fresca
i humida li perfilà el contorn de la planta dels peus. Era just davant del mar,
però una desena de cossos li impedien de veure més enllà d'un metre. S'escolà
entre mig de braços i cames i, com si fos un xatrac que es llença en picat
contra el mar per enxampar els peixos que neden sota l'aigua, va aprofitar una
petita clariana i es capbussà ràpidament.

Sortí de l'aigua i repetí l'operació de tornada, ara sense por. Un, dos,
salt. Un, dos, dreta. Un, dos, esquerra. Un, dos, m'ajupo. Un, dos, tres. Ja hi
sóc. Saltà, feliç, damunt la seva tovallola de color blau elèctric. S'estirà, tancà
els ulls i relaxà els músculs. El sol ja no pesava tant damunt la seva pell molla i
l'aldarull de fons continuava, però aconseguí no sentir-lo. Al cap d'uns minuts,
s'adormí. Havia guanyat la partida.

S: No hi tens res a fer! 

PE: Dona, que també m’ho he treballat. Tremolor a les cames, suor a les
mans, cor embogit... Si això no és por escènica... 

S: Sí, però allà he estat jo per fer-la respirar i reconfortar-la! Si això no és
superació...

PE: D’acord, però encara no esta tot perdut. 

S: Creus que tens alguna cosa a fer? 

PE: És clar. 

S:  Ho tens difícil. 

PE: Això ja ho veurem. Tries tu. 



(Música)

Veu  en  off:  3er  assalt.  Manual  d’autoajuda  de  Núria  Armengol
(Campana)

Lector 7: 

La Camil·la s’alça de la cadira que ocupa a la quarta fila i es dirigeix a
la palestra trepitjant fort amb els vuit centímetres de tacó. Ben agafat contra el
pit,  hi  duu  un  gruixut  llibre  de  tapa  dura.  Els  pantalons  massa  estrets  li
impedeixen  pujar  els  tres  graons  amb  l’elegància  que  hauria  desitjat  i  les
últimes passes fins situar-se a la tribuna, on diposita el llibre amb cura, perden
la determinació que lluïen al començament. Ajusta la posició del micròfon
amb mà  tremolosa,  mira  endavant  procurant  esquivar  els  potents  focus  i
comença a parlar.                                      

Lector 3: 

—Bona  nit,  em  dic  Camil·la  Dalmau  i  sóc...  a...  autora  de  llibres
d’autoajuda. 

(Se sent un murmuri, algun riure apagat per part del públic que ocupa les set files de la
sala d’actes del casal de cultura. En el nostre cas, els lectors restants.

Ja podeu riure, ja (amb to defensiu), se n’ha abusat molt, d’aquesta paraula.
Avui dia qualsevol que hagi fet un curset de psicologia per Internet es creu
capaç d’escriure sobre com ho hem de fer per ser feliços, per guanyar més
diners i per superar la timidesa. 

Lector 1:  No és  pas  d’això que riem!  (Se  sent  des  de  les  últimes  files.  La
Camil·la mou el cap, parant orella com qui no ha sentit bé) 

—De  totes  maneres  no...  no...  és  el  meu  cas,  m’he  passat  mitja  vida
estudiant, i tinc una àmplia experiència com a psicoterapeuta. Crec que no
m’equivoco si dic que estic en disposició d’afirmar que tots els consells que
ofereixo  en  els  meus  llibres  (brandeix  el  llibre)  donen  bons  resultats  si  se
segueixen al peu de la  lletra;  ho he demostrat sobradament amb els  meus
pacients, i amb mi mateixa. 

(Més murmuris, riures. Lectors restants)



Això  també  provoca  la  vostra  hilaritat?  Dieu  que  no  és  hilaritat  sinó
comprensió. Què és el que compreneu? Si encara no he explicat res! Mireu, la
màxima que està al darrera de tots els meus llibres és la següent: “Estima’t a tu
mateix”. Això, que sembla tan senzill, no és gens fàcil de dur a terme, algunes
persones ens hi passem anys abans no ho aconseguim. No ens sembla que
siguem  prou  importants,  donem  prioritat  a  la  família,  als  amics,  moltes
vegades renunciem als nostres desitjos perquè els altres  puguin satisfer  els
seus. D’acord, d’acord, he vingut a parlar de mi, no dels meus llibres; doncs jo
mateixa, alguna vegada, no gaires, però, sí, alguna vegada, he oblidat la meva
màxima i m’he deixat portar pels desitjos dels altres. Potser ho trobeu poc
concret. Ho podríem concretar en el meu marit, ex-marit. Sí, ja fa quatre anys
que em vaig separar. I és que s’ha de saber dir prou, no tenim l’obligació de
fer  durar  un  matrimoni  per  sempre.  Ara  no  sé  per  què  he  posat  aquest
exemple  quan,  precisament  en aquesta  ocasió,  vaig seguir  els  meus  propis
consells: “Quan una relació no t’aporti res de nou, trenca-la”. Que és molt
categòric? Potser sí,  però funciona.  La vida em va millor des que em vaig
separar; bé, potser no en tots els aspectes, sí, d’acord, d’acord, no em mireu
tan seriosos, hi ha alguna cosa que hauria d’arreglar, per això estic avui aquí,
però de moment tampoc no és tan greu, de fet he vingut impulsada per una
altra de les meves màximes: “Quan necessitis ajuda, demana-la”. Ja veieu, i ho
faig gairebé abans de necessitar-la realment. És que més val curar-se en salut.
I, ara que ho penso, potser que torni un altre dia, m’ha anat molt bé parlar
amb vosaltres, però potser encara no és el moment.

(Agafa el llibre i fa el gest d’abandonar l’estrada. Els murmuris s’intensifiquen. lectors
restants. S’atura i es torna a dirigir al públic).

Voleu  saber  per  què  em  vaig  separar?  Suposo  que  em  donarà  temps
d’explicar-ho breument abans de marxar, no ve al cas però aquí ho teniu: jo
volia tenir fills i el meu marit no. No em va mentir, no, ja ho sabia des que ens
vam casar, ell sempre ho havia dit, però jo, en el fons, pensava que el faria
canviar d’opinió. Sí, aquí no vaig estar gaire encertada, no només els meus
llibres ho diuen, fins i tot els dels cursets barats d’Internet ho saben això: “No
et casis per canviar el marit al teu gust, accepta’l tal com és, i si no t’agrada no
t’hi casis”. Jo m’hi vaig casar, als vint-i-cinc anys podia viure sense fills, però
no podia viure sense ell! Després, amb els anys, vaig trobar a faltar tenir fills i
vaig provar de convèncer-lo de totes les maneres que coneixia, fins i tot vaig
consultar  manuals  d’autoajuda  d’altres  escriptors,  però  res  no  va  donar
resultat.  Voleu saber si vaig tenir fills després d’haver-me separat? Doncs no,
no en tinc de fills, de fet, ara, tal com tinc la vida muntada, escrivint sense



parar, tot el dia cap aquí, cap allà, fent les presentacions dels llibres, per què en
voldria? Sí, sí, ja sé que fa una estona deia que en volia, i que precisament no
tenir-los era el que havia propiciat la separació. Sí, és clar, però tampoc sóc
tan gran, encara hi sóc a temps, avui dia, amb els avenços de la ciència fins i
tot  dones de cinquanta anys i  escaig s’han quedat prenyades.  Ep! Us estic
sentint, creieu que m’he fet un embolic. I sí, una mica de raó teniu. En fi, de
tot se n’ha de saber treure la part positiva. Que si això també surt en els meus
llibres? I tant, en ells trobareu tots els consells necessaris per sortir-vos de les
penalitats a què ens aboca la vida.

Lector 1:  —Parla’ns de la beguda (li etziba).

—Beure no és la manera, evidentment no ho recomano pas. Potser una
copeta... Ja us torno a sentir riure. No us penseu que jo... Quan un s’estima a
si mateix fa servir les estratègies que calguin per no caure en aquest tipus de
dependència, i precisament vosaltres ho hauríeu de tenir en compte. Jo només
dic que una copeta de tant en tant no fa mal,  o dues, però s’ha de saber
controlar. Per exemple, amb tu (es dirigeix a la noia que ha parlat) ens hem vist al
bar abans d’entrar, sí, ho recordo, has demanat una camamilla, i, com t’has
posat quan has vist que el cambrer s’havia equivocat i et portava un conyac!
Era per a mi, el conyac. Què passa? No calia que et  posessis nerviosa. Jo me
l’he begut tranquil·lament, no ha passat res. És la meva beguda preferida i
me’n prenc un sempre que puc.  He dit  puc? Volia  dir  vull,  em dec haver
embolicat; poder, voler, que més dóna? (se li entristeix la veu) Voler és poder,
diuen, i jo volia tenir fills però no vaig poder, i, sincerament, em sembla que ja
no en tindré. Puc anar fent totes les cabòries que vulgui sobre com ha avançat
la ciència, però és que no tinc ni parella. Ell sí que en té. Podria dir que ja
m’agrada estar sola, però, la veritat, no ho suporto. I a més sóc massa gran, ja
mai no sabré si hagués estat una bona mare. Us preguntareu que, si tant ho
desitjava, per què no hi feia alguna cosa, per què no seguia els meus propis
consells, els quals deuen haver anat bé a més d’un. Doncs mireu, perquè el
marit  em va  deixar  quan un bon dia  va adonar-se  que li  agradava més  el
cambrer  del  nostre  restaurant  preferit.  I  jo,  en comptes  d’agafar  els  meus
putos llibres, vaig agafar una ampolla de conyac!

Sí ...  així va anar, i per això sóc avui aquí. I ara serà millor que torni a
començar:

Bona nit, em dic Camil·la Dalmau i sóc ... a... alcohòlica. 



S: Toma! Que me'n dius?

PE: No tinc paraules.

S: Clar. Sóc la superació i no hi ha qui em superi. 

PE: No, si el que vull dir és que he fet molt bona feina. He fet que anés
per on he volgut per no haver d’afrontar-se al seu mal real. 

S: Sí, i jo el que vull dir és que un cop més allà he estat per agafar les
regnes del  seu mal i  afrontar-ho. Ja ho veus. A aquestes alçades és
impossible que em puguis guanyar. 

PE: Numèricament parlant.

S: Què vols dir? 

PE: Doncs això. Numèricament. Trio jo. 

(Música)

Veu en off: 4art assalt. No puc d’Albert Rocarols (Campana) 

Lector 5: -No puc!

Lector 6: Què?

-Que no puc

-Què vols dir que no pots?

-Hauràs de buscar algú altre, jo no em veig en cor… no puc…

-Prou! Prou de ximpleries! No em vinguis amb aquesta història. Què et passa?
Que et trobes malament?

-No, no és que em trobi malament, és que… tu no ho entendràs! Costa
d’explicar…

-Mira, deixa’t  de romanços,  ho tenim assajat,  cada un se sap el  seu paper,
sempre ens hem ajudat quan ha convingut. No pots venir ara amb aquest
estirabot…

No em fotis aquesta putada!



Recorda quan et vaig portar a l’hospital i vaig ajudar-te en tot, fins que se’t van
soldar les costelles.

Bé que vas “poder” acceptar tot això llavors!

-Home!  És  veritat!  Però… recorda  el  perquè  de  la  pallissa.  Em va
enxampar  punxant-l’hi  les  rodes  del  cotxe,  a  petició  teva,  a  aquell
carnisser  que creies  que s’entenia  amb la  teva dona!  Que,  per  cert,
resulta que no hi tenia res a veure amb ella.

-És veritat! Era el peixater… Però que me’n dius de quan et vaig donar les
claus de casa meva perquè hi anessis quan volguessis? Eh! Que me’n dius?

-Tornem-hi! Si tu tenies ordre d’allunyament pel “final feliç” del teu
matrimoni! I el que volies és que et recollís la teva roba…

Em sembla que tu ho recordes tot a la teva conveniència, com més
t’interessa!

-D’acord, d’acord, però… i quan em vaig oferir a avalar-te per demanar el
crèdit?

-Que ets ximplet? És clar que em vas intentar avalar! Perquè a tu el
crèdit no te’l donaven ni boixos. Ni com avalador et van acceptar! 

A més, el més bàsic de tot, el crèdit era per tu. El favor te’l feia jo a tu.
Era per comprar-te la moto, el somni de la teva vida, que no podies
viure sense la moto…

-Si, tens raó… però recordaràs que te la vaig deixar…

-Un dia! Quan et va interessar que tornés les seves coses a aquella noia
que no et  volia veure ni en pintura…

-És que la separació em va destrossar…  Tenia l’autoestima per terra, sota
mínims… necessitava trobar algú, sentir-me estimat… 

-Sí, és clar! A tothom li agrada ser estimat! 

De tota manera, el que em va sorprendre és que, en tornar-li, va veure
que l’hi havien desaparegut els diners de la cartera…

I els blaus que se l’hi apreciaven, especialment el de l’ull dret, no feien
pas pensar  que la vostra “relació” havia estat plàcida.



-Aquells  dies  estava descentrat… No et  pensis  que no ho veig… Em sap
greu.

Però… estem divagant! Vols explicar-me perquè dius que no pots?

-Ja, mmmm… És… És que… És que tinc por!

-Por? De què?

-De la gent.  Tothom em mirarà!  No puc plantar-me allà,  davant  de
tothom. No podré mirar-los i veure que estan tots pendents de mi! No
sabré… no puc… tinc por!

-Mira, estem nerviosos, jo també, però hem assajat i sabem el que hem de fer. 

Sortirà bé! Et prometo que és l’última vegada que et demano alguna cosa. 

Fes-ho per mi. Som germans! No pots deixar-me penjat, jo sol no puc fer-
ho…

L’únic que has de fer és controlar la porta. Que no entri ni surti ningú.

- De veritat que serà l’última vegada que em demanes alguna cosa?

-T’ho juro per la salut dels meus fills!

-Si no en tens!

-És un dir… mira, et diré el que pots fer, entra amb la mitja posada! Així et
semblarà que no et veuen… I no caldrà que diguis res. Jo seré qui cridi el
“Tothom a terra! Això és un atracament!”

Lector 7: Epíleg

Al matí, amb un cel radiant, mentre la ciutat es desperta i s’espolsa els
neguits de la nit, els dos germans, amb una pistola de joguina en una butxaca i
una mitja de niló en l’altre, continuen discutint davant l’oficina bancària,  si
entren o no.

Tot i que, com diuen,  robar a un lladre té cent anys de perdó, pensant en ells,
i  en la seva  ingènua “preparació” tant de bo triomfi la por escènica… en
aquesta ocasió!



PE: Què m'has de dir ara?

S: Res. Jo el veia molt llençat. 

PE: Ha!  Molt  graciosa.  Em refereixo a  l’altra.  La  por  escènica  era  ben
patent i en aquesta ocasió, no has vençut.

S: I tu tampoc.  

PE: Sí.  És  un  final  obert.  Però  en  aquesta  situació  casi  millor  que  hi
guanyés jo. 

S: Això sí que no. Sóc la superació. I sempre haig de vèncer! 

PE: Mira que ets pesada. A més, si venço jo és una forma de vèncer tu,
perquè si guanyo jo, vol dir que et supero a tu. I superant-me a mi
guanya la superació o sigui tu.

S: Buf. Quin embolic, però no cola. 

PE: És igual. Ens queda una darrera situació. Et proposo que fem un “tot
o res”. 

S: Clar, molta llesta. Com que vas perdent... 

PE: Només en certa manera. 

S: Què vols dir?

PE: Que  encara  que  “perdi”,  guanyo,  perquè  sempre  hi  soc.  Tu  pots
guanyar o no, però jo sempre hi soc present, cosa que tu no. 

S: Quina manera de donar-li la volta a les coses. ... Això del tot o res...
Què ens hi juguem?

PE: Vèncer durant un any. L’altra no hi podrà intervenir. 

S: Estàs com un llum, però accepto.

PE: Doncs ves fent les maletes que marxaràs de vacances durant un temps!

S: A qui li toca triar?

PE: A ningú. És el darrer.

S: Doncs “la suerte està echada”. 



(Música)

Veu en off: Assalt final. Acte fallit de Màrius Moneo. (Campana)

Lector 6: 

Ara...  Miquel,  ara  mateix...  No  paren  d’empipar...  Avui  em  trobo
magníficament...  Prova de veu: Mmmmmmmaaa... Mmmmmmaaaa...  Quina
sonoritat...  Potser  hi  falta  una  clara  d’ou...  Mmmmmaaaa...  M’agrada...
M’agrado... I el moviment?  Extraordinari... Ara només cal que la sang flueixi
al cap i m’irrigui el cervell...  Ho veig tot molt més clar...) Ja només em queda
polir la dicció... Com deia en Vilamata: “Talent i gràcia, sí, però també cal una
pronúncia exquisida.” Va...  Fem una prova amb aquells versos que haig de
declamar:  “Decebut i  indolent,  em sento,  avui,  Cecília;  segellat  pensament,
sota la  bungavília...” Com era el nom d’aquella planta?  (Ho consulta al mòbil.)
“Bu-guen-víl-li-a...” No hi podia posar un roser o una figuera? Estic a punt,
doncs?  Encara  no...  Aquesta  maleïda  paraula...  “Bun-ga-víl·li-a...”  No...
“Bugavíl·lia...”  Tampoc.  I  si  m’hi  encallo? Imagina’t  que em passa com al
Narcís Valeri,  al  mig de l’actuació...  “Bun-ga...  Bun-ga...  Bu-ga...  Bu-guen...
Bu-guen-víl·lia...” Això... He de pensar en un canó blau... “Blue gun...” Però
no és “blu” sinó “bu”...) “Buuuuu....” Això és el que em dedicarà el públic si
la cago... Perdó... Si la vesso, si l’erro, si m’erro – quants sinònims que sóc
capaç de dir - si m’etivoco... Vull dir “si m’equivoco...” Deixa’m repassar el
text... “Decebut i indolent, em sento, avui, Cecília, segellat pensament, sota la
buguenvíl·lia...” Fantàstic! Ho repetiré mil cops... Així segur que sortirà bé. Ja
em toca, sí? (Se senya dues vegades. En trepitjar l’escenari es passeja amb aire desimbolt,
es  planta  a  davant  de  tot  i  engega  el  seu  monòleg  aixecant  una  mà.)  “Quins cants
sembren els camps? Quina calma m’altera? On resten els meus clams, en la
tardor  primera?  Decebut  i  indolent,  em  sento,  avui,  Cecília,  segellat
pensament, sota la... la...  bungavíl·lia...” (Es tapa la cara amb les mans. Tot queda
aturat fins que la descobreix de nou.) Què passa? Rieu, si us plau, rieu... Ja sé que
he  dit  malament  aquesta  estúpida  paraula:  “bu-guen-víl·li-a”...  I  quants  de
vosaltres la diríeu bé, eh? Quants sabeu què significa? I si per un cas sabeu
que es tracta d’una planta, potser no seríeu bons per descriure-la... I per què
aquesta persecució dels errors? Som professionals, d’acord, però primer som
persones... Els petits defectes ens fan més humans... Us imagineu viure en un
món on no existeixin les errades? Habitualment la gent frustrada i grisa, la
que no és capaç d’escriure el seu nom sense fer dues faltes, és la més exigent...
Doncs, au... Carreguem-s’ho tot... Intolerància... Impietat...  Cap oportunitat per



als joves... “És que ara no els preparen bé... Al meu temps...” Quin tòpic! Si al
vostre temps no sabíeu fotre res de bo...  (Es torna a tapar la cara durant uns
segons.) Però  què  estic  dient?  Teniu  raó...  És  culpa  meva...  No  sabeu  què
significa sortir aquí davant, a cegues – els focus no et deixen veure res; el
pensament, anul·lat pel buit immens, naufraga, i el silenci irreal... No saps on
agafar-te...  Captes  el  secret  desig  de  l’enemic  o,  senzillament,  de  gent
mesquina que vol que t’entrebanquis... Però no us precipiteu... No som actors
fallits...  Us  confessaré  un  secret:  en  realitat,  som  éssers  ultrasensibles,
percebem aquests negres desitjos i per això no aconseguim de superar-los... La
veu  ens  tremola,  el  moviment  s’entorpeix,  les  galtes  enrogeixen...  Quina
vergonya!  I  el  més  temut...  Aquesta  rialla  espontània  que  brolla  de  cop  i
s’escanyussa...  Les  rialles  són  estigmes  que  et  fereixen  com  un  màrtir  de
l’escena... I la por de convertir el drama en comèdia... (S’interromp un segon per
tocar-se els ulls amb el polze i l’índex.) I ara voldries negar el text que et tiranitza i
demanar pietat a l’autor... No per ell, per la seva obra, sinó pel teu fracàs -
que,  d’això,  n’has  deixat  mil  testimonis...  Et  voldries  fondre...  I  dormiràs
malament... Et desvetllaràs cent cops pensant en aquella paraula i que la veu
no  surt...  Voldràs  cridar,  incapaç  d’assolir-ho...  Tot  per  un  mot  absurd:
‘buguenvíl·lia’... Ho veieu? Ara sí... Ara que tot està perdut sóc ben capaç de
repetir-lo: ‘buguenvíl·lia’. I la culpa, doncs, de qui és? La té l’autor del text...
Aquest pretensiós ignorant... És que no hi havia més plantes? (Estrafent-ne la
veu.) “Buscava un mot que rimés amb Cecília...”  No li  podies haver posat
Margarida, que rima amb sajolida? O bé Carlota, que rima amb bergamota?
Aquest és l’autèntic drama: fer servir paraules obsoletes per donar-se-les de
poeta... Però què m’empatollo? Si a vosaltres tot això no us interessa... (S’atura
novament a reflexionar.) Jo, abans, era músic – o en volia ser... Sortia a tocar el
piano,  a  l’escola  de  música,  davant  d’un  tribunal  com la  Inquisició,  i  em
tremolaven les cames i les mans – i ves!, com pots encertar la tecla adequada
si et tremola el pols? Després vaig provar fortuna amb la flauta travessera...
Venia una audició, començava a bufar i tenia la boca tan seca que els llavis se
m’enganxaven  a  l’embocadura...  Els  dits  se  m’enrampaven  i  tots  els  mals
hàbits posturals apareixien de cop, com si els hagués convocat... Heus aquí la
qüestió... Què es necessita? Haver fet el ridícul cent cops o no haver-lo fet
mai? És difícil de dir... O potser tot plegat depèn d’una altra cosa... ¿En tens
prou de ser un professional qualificat o necessites equilibri en la vida privada?
Un fet curiós és que, mentre vaig estar enamorat i confiava cegament en una
persona,  sempre  em va  costar  de  tocar  bé...   Quan em vaig  saber  traït  i
enganyat, sortir a l’escena ja no em feia res... Estava tranquil... El ridícul no
em feia cap por, no havia de demostrar res... Tots ho sabien... O potser no...



Era el meu jo íntim que ho sabia... No enyoro pas els nervis a la panxa de
quan  aspirava  a  ser  alguna  cosa  amb  la  música...  Potser  tot  ve  d’aquí:
t’imagines  que  seràs  un  gran  actor  o  un  magnífic  intèrpret  i  la  mateixa
expectativa et duu al fracàs...  Això o els problemes tècnics...  Si véns d’una
família modesta, primer t’has de barallar amb l’instrument, que no és bo – em
demanaven sis mil euros d’una flauta de plata!- després amb el professor, que
no ho saps,  però és mediocre...  Per això he saltat  al  teatre:  no hi  ha més
instrument  que la  veu,  i  treballar-la  exigeix  exercicis  i  lliçons,  però com a
mínim no has de demanar un crèdit per pagar-la...  I potser, en el fons del
fons, tot ve del sexe... No us en rigueu... El teu desig insatisfet t’empeny a
destacar, però no et permet d’arribar a l’èxtasi de l’èxit... Fuig, fuig... No hi ha
temps per a tot... O et dediques a l’art o a perseguir femelles – que això vol
molt temps: que si fer el got, passejades, excursions, botigues, dinars o sopars,
més botigues, hotels i turisme...  Però si les satisfàs i et satisfàs, potser, quan
surtis a la palestra, allò que has de fer – dir quatre paraules - resultarà tan
senzill com aixafar un pèsol... Interpretar correctament és una qüestió sexual,
vet-ho aquí... Si ho fas bé proporciones un plaer subtil i visceral alhora i, com
deia  Aristòtil,  provoques  una  autèntica  catarsi  en  el  passiu  i  pacient
espectador... I per a què la vol l’espectador, si només ve a distreure’s? “Quedi’s
la catarsi i no ens emprenyi...” dirà... “Faci’ns riure o plorar, que amb això en
tenim prou...” Acabo de seguida... No heu de patir... En el meu debut, així
doncs, puc afirmar que ja he aconseguit de fer riure... Entomo les rialles i les
crítiques...  Aquí  em  teniu...  I  si  aquest  actor  i  músic  fracassat,  si  la  seva
tragèdia us mereix un mínim de respecte, una engruna de llàstima o pietat,
aplaudiu, aplaudiu, aplaudiu... (Acota el cap.)

PE: Bravo, bravo, bravo!!! Ja veus que en el terreny teatral sóc insuperable

S: Buguenvíl·lia,  fins i tot  a mi em costa dir-ho...  però amb una mica
d’esforç ho hagués pogut fer perfecte.

PE: No em treguis mèrits! L’escenari és el meu camp i els actors titelles a
les meves mans... No hi tens res a fer.

S: D’acord,  no t’ho nego. Però has de reconèixer que si ho miren de
manera global, he guanyat.

PE: No ho tinguis tant clar, l’assalt t final té més valor que els altres



S: Ho deixem en taules?

PE: Era un “tot o res”... D’acooord. En taules. Al cap i a la fi no podem
viure l’una sense l’altra. 

Encaixada de mans: Fi del combat i de la representació 

S: Por escènica, espera. Ha arribat el moment...

PE: (es fa la despistada). El moment de què?

S: Ja ho saps, vàrem quedar que ho feies tu...

PE: (es fa la despistada). Fer què?

S: Pujar a l’escenari i  anunciar el president d’Art & Cultura per fer el
lliurament dels premis.

PE: Jo?

S: És un concurs al teu honor, por escènica. No té sentit que ho faci jo.

PE: T’has begut l’enteniment? Si pujo allà tothom, tothom em veurà. I em
suaran les mans i se m’assecarà la gola...

S: Ho pots fer...

PE: No vaig vestida per l’ocasió, se’n riuran de mi...

S: I si t’ajudo?

PE: No ho tinc clar... 

(la PE i la S entren al ring, al faristol central)

S: (a la PE) Ja som aquí, mira endavant...

PE: Ahhh... hi ha gent i tothom em mira!

S: És clar, mira’ls i imagina-te’ls que tots tenen cap de carbassa. 

PE: Ahhh.... em miren un munt de carbasses... 

S: Et fa menys por?

PE: No, igual...

S: Doncs imagina-te’ls nusos.



PE: Ahhh.... tenen el cap de carbassa i van en pilota picada!

S: No funciona?

PE: No! Els puc tornar a veure normals?

S: Sí

PE: Ufff... millor!

S: Fem una altre  cosa...  respira  fons  (la  PE respira).  Empassa  (la  PE
empassa). Mira el text i comença a llegir (la PE mira a la S, mira el text
i comença a llegir)

PE: Bona nit i benvinguts a l’entrega de premis del I Concurs de Relats per
Dramatitzar. 

S: Vas bé?

PE:  Penso  que  sí  (a  part).  Em sembla  que  finalment  has  guanyat  tu,
superació

S: Mai he dubtat que ho faria...

PE: Com anava dient, benvinguts a l’entrega de premis del I Concurs de
Relats  per  Dramatitzar,  organitzat  per  l’Associació  Art  i  Cultura  i
l’Ajuntament  de  Sant  Antoni  de  Vilamajor.  Si  us  plau,  que  pugi  a
l’escenari Ramon Escarrà, President d’Art i Cultura ....
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