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Res no passa dues vegades
WISLAWA SZYMBORSKA

Res no passa ni passarà mai
dues vegades. A causa d’això
hem nascut sense pràctica
i morirem sense rutina.
Encara que fóssim els alumnes
més llonzes de l’escola del món,
no tornarem a repetir
ni cap estiu ni cap hivern.
No hi ha un dia bessó d’un altre
ni dues nits de ben semblants,
dues besades de forma igual
ni dues idèntiques mirades.
Ahir, quan algú va esmentar
el teu nom en veu alta,
per a mi va ser com si una rosa
hagués entrat per la finestra.
Avui, ara que estem junts,
m’he tombat de cara al mur.
Una rosa? I què és una rosa?
És una flor? O bé una pedra?
Per què, mala hora, t’interposes
amb una por innecessària?

Potser les notícies es convertiran en llegendes,
I les llegendes es convertiran en mites, 
potser algú voldrà veure en això que he fet un acte de valentia, 
negocis seriosos,
un gest que omple segles d’estupidesa d’un sentit profund, 
un miracle. 
Potser sí. 
I s’equivocaran.
No entendran què hi ha hagut entre tu i jo,
perquè no sabran mai que estàs dormint al meu costat,
que m’és igual que no m’hagis regalat res, 
que el teu pit es mou, 
per primer cop, 
al ritme dels meus batecs, 
que t’he posat un pijama d’estels i coets 
i que, tot i que mai ho ha sabut ningú, 
m’estimes.

(El noi obre la mà on tenia el gel. S’ha fos.)

M’estimes. Digues que m’estimes.

(El noi es toca el clatell amb la mà gelada. I mai ha tingut tant de
fred en tota la seva vida.)

(Fosc.)
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The shape of things (La forma de les coses)

Autor: Neil LaBute
Any de redacció: 2001
Edició (o forma de localització): Traducció al català (Sala Beckett)
Traducció: Víctor Muñoz i Calafell
Personatges: Evelyn, estudiant de Belles Arts; Adam, estudiant de
Literatura Anglesa; Phillip, amic d’Adam; Jenny, promesa de Phillip.
Tots tenen 22 anys.
Espais: Campus d’una petita universitat de la regió central dels Estats
Units; museu, restaurant, apartaments, parc, consulta d’un metge, cafè,
auditori i sala d’exposicions.
Temps: Actual
Temps representat: L’acció es dilata durant uns mesos, tot i que no
es precisa quants.
Estructura: Deu escenes, no numerades, però titulades en relació
amb l’espai on transcorren.

Sinopsi: Evelyn, una estudiant de Belles Arts que prepara la seva tesi
doctoral, prendrà Adam, alumne de Literatura Anglesa al mateix cam-
pus, com a objecte d’estudi. Ella persegueix un objectiu ben clar: can-
viar el món a través del seu art. Amb aquesta finalitat, i sense que el
noi ho sàpiga, encetaran una relació sentimental que Evelyn aprofita-
rà per, progressivament, manipular Adam i convertir-lo en una altra
persona. Ell, incaut i enamorat, es deixarà portar pels consells i els
suggeriments de la noia, que aprofitarà qualsevol excusa per convidar-
lo a canviar radicalment d’aspecte físic, i fins i tot a adoptar un nou

Existeixes, doncs has de passar.
Hauràs passat, i serà bell una altra vegada.
Somrients, mig encerclats,
provarem de retrobar la concòrdia,
per bé que som tan diferents
com dues gotes d’aigua.
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