
BZN_68

El cinquè candidat al premi Benzina és David
Figueres. Quan la revista hagi publicat dotze
relats, s’escollirà el guanyador del certamen, dotat amb

3.000 euros. Les bases completes del premi són a

www.revistabenzina.com. Les narracions es poden enviar a

relats@revistabenzina.com.
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Escena

s mira el rellotge i pensa que ja deu
haver començat l’assaig. S’acaba el cafè d’un glop, pregunta al cambrer quant
és i deixa una moneda damunt el taulell. No n’espera el canvi. Surt del bar i
creua el carrer. S’atura davant la porta del teatre que hi ha al davant. S’arregla
els cabells rossos de la perruca que duu. La porta principal és tancada, la force-
ja però no la pot obrir. Entra al teatre per la porta lateral, la que dóna directa-
ment a la zona de llotges. Escenari a la italiana. Una taula amb un plec de fulls.
Tres cadires. Un home i dues dones. Una d’elles és més gran que l’altra. La
dona jove és a la part de la dreta de l’escenari, sembla ofesa per alguna cosa. Té
els braços plegats i no vol saber res de la discussió que porten els altres dos. La
noia de la perruca, des d’on és, no pot entendre què es diuen. L’home surt per
l’esquerra de l’escenari i apareix al pati de butaques. La dona gran s’apropa a la
taula i es mira els papers, gira un full rere l’altre. No sembla trobar allò que
busca. L’home l’observa esperant alguna reacció. S’ha deixat portar pels nervis,
s’adona que no hauria d’haver baixat a platea. Tenia previst engegar la dona
gran amb una sentència que no li donés opció a rèplica, ha vacil·lat en el darrer
moment i tot ha quedat en un foc d’encenalls. Abandonar l’escenari ha estat
un error, des de baix sap que es troba en inferioritat de condicions. La dona
gran llegeix teatralitzant amb la mà esquerra i posant especial èmfasi en allò
que vol remarcar. L’home l’escolta movent el cap: tot el que ella està argumen-
tant és exactament allò que ell defensava fa un moment. Aixeca els braços cap
amunt, com si donés les gràcies a Déu per haver fet venir la dona a la raó. La
dona, però, no està disposada a posar-se al seu nivell. Engega un discurs esgri-
mint nous raonaments a partir del que li ha llegit. Tornen a ser al mateix punt
des d’on fa un moment han començat a discutir. Primer només eren divergèn-
cies sobre el personatge que interpreta la dona jove, de seguida han entrat en
les desqualificacions personals. L’home voldria pujar i mirar-se el fragment
que la dona ha llegit, però això voldria dir abandonar la seva posició. No es pot
permetre aquest luxe, si es mou, sap que ho pot perdre tot, i no està disposat a
cedir. Tot plegat ja fa setmanes que dura.

L’home va conèixer la dona jove una nit a Brussel·les, en una versió de
Hamlet per a titelles a Le Théâtre Royal de Toone, un diminut teatret amb

E bancs de fusta i coixins per veure les representacions. Ella s’asseia dos bancs
més endavant que ell. L’entendrí com mirava amb la boca oberta els putxinel-
lis penjats per tot el local. Va tornar a trobar-se-la més tard en un bar de la
Rue des Bouchers. Ella ja hi era quan ell hi va entrar, anava molt beguda. Al
segon gintònic que ell es va prendre, ella es va aixecar, va pagar el compte
sense esperar el canvi i va sortir del bar fent tentines. Ell encara s’hi va
quedar una estona. En sortir, se la va trobar asseguda a la vorera: s’havia
torçat un turmell. Se la va carregar a collibè. Van creuar la Grand Place.
Damunt les llambordes, una flor oblidada del mercat. Ell la deixà entre els
seus cabells. Durant el dia es feien l’amor. De nit passejaven per la ciutat.

–Et vull estimar cada dia –li diu ell acaronant-li els cabells.
–Hi ha algú altre que necessito molt –li contesta ella.
La pluja esgrafia a la paret un mural grisós d’ombres que degoten.
–Ara et necessito jo –li diu ell besant-la de nou.
–No, cadascú ha de seguir el seu camí –li diu ella desfent-se’n.
Tres anys després van retrobar-se en aquell bouquiniste al Quai de la

Tournelle de París. Tots dos s’havien interessat pel mateix llibre: un d’il-
lustrat dels contes de Rodolphe Salin. Ell li va dir que havia escrit una obra,
li’n donà una còpia i el seu número de telèfon. Al cap d’uns dies ella el va
trucar entusiasmada, coneixia la persona idònia per dirigir-la.

Durant els assajos se n’han anat al llit dues o tres vegades. Ell ja sap que
això no vol dir res. Fins a aquesta tarda augurava un èxit total del muntatge,
ara tot li rellisca. Se sent cansat de tanta disputa. Es gira, i la visió de la platea
buida atia encara més aquest desencís. No, no hauria d’haver deixat l’escena-
ri. Des d’aquí baix tot el que la dona gran li ha dit pren una altra significació,
les seves paraules han adquirit una força inimaginable. Recrea la gestualitat
de la mà, la modulació de la veu. L’actuació ha estat perfecta: bravo! Ara veu
que només li queda una escapatòria possible. S’hi resistia. Fa un moment
només la considerava el salvavides últim, la darrera opció. Però tot ha anat
caient, tot s’ha esmicolat. A hores d’ara la seva pausa ja és massa llarga, si no
reacciona de pressa perdrà del tot. Lentament aixeca el cap i mira la dona
jove. La dona gran s’adona de la maniobra i fa el mateix.

¿La teva joventut tindrà les mans
prou grans per abastar la meva pena
i amoixar-la, com un cadell rebec,
perquè respecti els límits, perquè acati
el bleix de primavera que se’ns endú, vibrants?

Maria-Mercè Marçal. Una altra Fedra, encara
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 La dona jove ha respirat tremolosa cada crit i cada insult que s’han dirigit
l’un a l’altre. Sent la mirada d’ell, també la d’ella. Se li demana que es pro-
nunciï, que dicti el desempat. No està segura de voler-se decantar per cap
dels dos, sap que lluiten per ella. La seva joventut és un escull. Ara voldria
tenir molts, molts anys, tenir més taules damunt l’escenari, saber què fer
sense parpellejar. Els necessita a tots dos, encara que ells només la considerin
una mercaderia. Els darrers dies les coses no han sortit bé, fa setmanes que
res no surt bé. Tot es barreja i es confon, tot es mal interpreta i es distorsiona.
La seva feina ja no li sembla que tingui cap sentit. Tot el que ha construït, ara
es difumina i s’esclareix. Es desdibuixa. Una nuesa freda li recorre l’esquena
suada i li fa tensar tots els músculs. Per un moment se sent morir, desaparèi-
xer. Tanca els ulls. Ara pot notar amb més insistència ambdues mirades.
Torna a obrir-los i recobra l’equilibri. Li sembla habitar un paisatge irreal: el
so somort de la fusta que cruix als seus peus descalços; l’aroma embafador del
vellut vermell dels cortinatges; uns querubins que la miren murris des del
prosceni; el trànsit de les partícules de pols al llarg del feix de llum que pro-
jecten els focus...

–Encara la necessito molt –li diu amb l’esguard la dona jove a l’home.
Ell se sent com un animal salvatge atrapat en un cep. Un animal que no

pot alliberar-se, un animal que es remou enfollit i ho esquitxa tot amb escu-
malls de bava i de sang. Una bèstia que es convulsiona emetent uns xiscles
esfereïdors. Una bèstia que crida i es remou fins que la carn s’esquinça. S’alli-
bera l’home d’aquella part del seu cos que ja no necessita, a partir d’ara viurà
arrossegant-se. L’apèndix ensangonat queda entre les dues mandíbules metàl-
liques de dents punxegudes, tremola com la cua d’una sargantana tot just
tallada. La dona jove es mira la gran amb més intensitat, després observa
l’home caigut que intenta posar-se dempeus. La dona gran fa un intent de
burxar en la ferida, un moviment ràpid que no el deixi aixecar-se, que el
monyó li rellisqui, que no pugui suportar les fiblades del contacte de l’os nu
amb el terra. Però la dona jove l’atura, no ho pot permetre. N’admira tanta
obstinació. Aquest petit defalleig fa mal a la dona gran; l’allunya d’aconse-
guir la destrucció absoluta, l’aniquilament total.

La noia ha presenciat tota l’escena. Torna a arreglar-se els cabells de la
perruca. Plega de terra una flor que ha trobat i se la posa als cabells artificials.
Avança fins a quedar-se a la meitat del passadís que separa les dues zones de
butaques. Les dues dones se la miren amb una estranya curiositat. L’home,
de terra estant, també. És la dona jove qui primer la reconeix. Una barreja
d’emoció i d’horror la paralitza. A la dona gran  li costa més endevinar la seva
identitat. La noia de la perruca, serena, se les mira alternativament. S’acosta
a l’home i li fa un petó a la galta. Fa un gest imperceptible predisposant-los a
tots tres a escoltar-la. La dona gran comença a recordar perplexa així que la
noia comença a actuar: el mateix text i la mateixa intensitat dosificada; un
talent impropi d’algú tan jove. Tots tres se l’escolten amb atenció. El mo-
ment és sublim, màgic. La noia tanca els ulls en acabar i fa una petita reve-
rència davant les dues dones.

 La dona gran plora, però no en surten llàgrimes, dels seus ulls. Fa massa
temps que només considera el talent en la mesura que pugui acollir-la en un
llit i li faci oblidar que és vella. Tant és que sigui un home o una dona. Ja no la
colpeix una dicció immaculada, un exercici d’improvisació brillant. No valora
ni gaudeix res del que fan els seus companys de professió. Hi ha el whisky i la
cocaïna, també. Plora per ella, no pas per la interpretació de la noia.

La sala d’assaig era al costat del cementiri de Gautherin. Necessitava
allunyar-se de l’enrenou de París, per això va acceptar de donar aquell taller a
Nevers. Tothom parlava de la seva Fedra. Feia molt de temps que algú no
interpretava Racine d’aquella manera. Durant tot el cap de setmana va estar
treballant amb un grupet de nois. S’hi va fixar de seguida, en la noia jove.
S’havia posat aquella mateixa estúpida perruca la primera vegada que l’havia
enlluernat. Després del taller la dona gran convidà la noia a sopar. Xerraren,
s’emborratxaren i acabaren al llit.

–¿T’agradaria estudiar teatre de veritat? –li diu la dona gran jugant amb
els pits adolescents de la noia.

–Només sóc feliç quan sóc dalt d’un escenari –li contesta la noia.
L’alba entra a l’habitació fent brunyir les parets blanques.
–Puc ensenyar-te tot el que sé –li diu la dona gran amb els dits al sexe

d’ella.
–Promet-me que no em deixaràs mai –li contesta la noia estremint-se.
La dona jove s’aboca a l’escenari i allarga la mà a la noia de la perruca. La

noia, amb passos petits, s’hi atansa i se la queda mirant. Entre l’una i l’altra
han passat més de deu anys però ara es fa difícil endevinar quina és l’original
i quina només un reflex de l’altra. La dona jove s’observa en la seva candide-
sa, en la seva innocència passada. No pot notar-hi ni el més petit rastre de
malícia. La noia es treu la flor dels cabells falsos i la dóna a l’home. Es treu la
perruca i la llença a terra, els seus cabells són llargs i sedosos. S’hi col·loca la
flor que ell li torna. Agafa l’home per sota el braç, tots dos caminen a poc a
poc pel passadís.

–Espera’t! –crida de sobte la dona jove.
Tots dos s’aturen. La noia es gira. La dona jove voldria dir-li tot de

coses, prevenir-la de tants perills i dissorts com han de venir. Però no sap
per on començar. La noia no espera les seves paraules, continua acompa-
nyant la coixesa de l’home. La dona jove fa unes passes enrere per agafar
embranzida i saltar. La dona gran l’atura. Ella se’n vol desempallegar. La
dona gran no cedeix i l’agafa més fort. Finalment la dona jove aconsegueix
desfer-se’n. Empeny la dona gran, li estira els cabells i la llença a terra.
L’altra no s’hi torna. La dona jove li escup, li dóna puntades de peu. La
dona gran ni tan sols es protegeix. “Puta, més que puta. T’hauria d’haver
deixat aquella nit a Brussel·les”, crida l’altra. Ara l’aixeca, la sacseja i la
bufeteja; la torna a llençar a terra. La dona jove, abatuda, crida i cau exhaus-
ta al seu costat. Plora gemegant a terra com una criatura. La dona gran s’hi
acosta –li sagna la boca– i passa amb tendresa la seva mà pels cabells de la
dona jove. L’altra es calma. S’abracen i es petonegen. La cara de la dona
jove queda bruta de sang. Es treuen la roba amb frisança i se cerquen els
cossos amb les mans i amb les llengües. La noia i l’home surten del teatre.
La llum es va afeblint. Cau el teló.




