
Pausa 30

- 125 -- 124 -

Textos

Ponts
de JASON HALL

Personatges:
P, europeu, trenta i escaig.
A, europeu, d’uns vint anys. Segurament sembla més jove del
que és.

Temps: 
Principis de l’estiu del 2004.

Lloc: 
Una habitació d’hotel.

Nota sobre la puntuació: 
Un «/» a la rèplica vol dir que l’actor de la següent rèplica ha de
començar a parlar sobre el diàleg de l’altre. Un «-» al final de la
rèplica vol dir que l’altre actor l’ha d’interrompre. Si no és que
també hi ha un «-» al començament de la seva pròxima rèplica i,
en aquest cas, vol dir que ha de continuar parlant sobre la rèpli-
ca de l’altre actor. Uns «...» volen dir que la rèplica queda en
suspens. 

Una habitació d’hotel. Passada de moda però neta i endreçada.
Un llit de matrimoni. Una porta que dóna al lavabo i una altra
al passadís.

Al cap d’un moment entra P, seguit d’A.

Un cop dins, P fa un gest com dient: «És aquí».

A fa que sí amb el cap mentre entra a l’habitació.

Pausa.

A Bé.
P És això.
A No s’han estat de res, eh?
P Com dius?
A Que no s’han estat de res. En aquesta habitació.
P És una broma?
A Sí.
P Això és sarcasme?
A Si ho vols dir així...
P Ja m’ho han dit això del sarcasme. M’ho van explicar a classe.

Els anglesos tenen un humor sarcàsmic. Com a la televisió.  
A Sarcàstic.
P Sarcàstic.
A Exacte.

(Pausa.)

P No s’han estat de res. Això vol dir que l’habitació és dolenta.
A N’he vist de millors.
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A Ahà.
P Em penso que no tinc res per acompanyar la rakija, només ai-

gua d’aixeta. Al meu país ens la bevem sola. Et va bé?
A Perfecte, tio.
P N’estàs segur? La rakija és molt forta. Si beus per oblidar, ha

de ser forta. Hi ha moltes coses per oblidar.
A L’aguantaré.
P En fi... (Torna a entrar.) Si tu ho dius... (Dóna el got a A.)

Doncs... salut.
A Salut.

(Beuen. A se la beu d’un glop.)

P Estic impressionat.
A Bec des que tenia dotze anys, saps?
P Dotze?
A Sí. El germà gran. A vegades encara em passa begudes i ta-

bac... i altres coses. Ja m’entens, no?
P Així que us porteu bé?
A És un capullo integral. Les úniques coses bones que té són la

beguda, l’herba, la roba. Veus aquesta jaqueta? És seva.
Però és guapa, eh?

P Molt maca. Sembla... que abrigui. (Pausa.) Mackenzie, és un
equip de futbol?

A No, tio. Una marca de roba esportiva.
P Ah. (Pausa.) Esportiva. (Pausa.) Com Adidas?
A Més o menys, però millor. Més urbana.
P Ah. Molt bé. (Pausa llarga.) Perdona, però no sé de què hem

de parlar. No se m’acut què podem tenir en comú.
A Una merda, tenim en comú.
P Tens raó. Tu vols marxar?

P Això vol dir que tu trobes que l’habitació és horrible.
A N’he vist de pitjors, també.
P Si vols, podem anar a un altre lloc.
A No podem. Massa tard.
P Ah. (Pausa.) Em dones la jaqueta? La bossa?
A Estic bé.
P Segur?
A Sí.
P D’acord. (Pausa.) Aquesta habitació, sí, no és la millor.

Sembla del meu país. Quan vaig arribar aquí esperava que
fos millor. Els hotels, em penso, els hotels són iguals a tot
arreu. No és el que diuen?

A No ho sé.
P Em penso que sí. Sobretot els hotels com aquest. (Pausa.) Bé...
A No has dit no sé què d’una beguda?
P Sí, sí! És clar! Rakija. Perdona’m. Un moment.

(Busca per l’habitació, finalment troba una ampolla de vodka i
dos gots que no fan joc. Es mira els gots, s’haurien de netejar. Va
al lavabo. Quan P surt, A ho aprofita per remenar les coses de P.)

A Com es diu aquesta merda?
P Rakija.
A Què?
P Rakija. És igual. És... alcohol del meu país. El fa la meva mare.
A Ah sí?
P Per l’avió l’he posat en ampolla d’aigua. Són tan estúpids els

de la duana.
A Sí, no?
P Sí, viu en poble petit i només saben fer rakija i beure fins que

acaben tan tocats que no recorden res. És típic pel meu país.
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A Vols que marxi? 
P No.
AAixí, fem una altra copa?
P Sí.

(Omple els gots una altra vegada.)

A Com dieu «salut», al teu país?
P No ho vull dir.
A Què? Per què?
P Perquè és lleig. És una llengua lletja.
A Ah sí?
P Molt. Quan la gent parla sembla que tinguin... una pinça a la

llengua. Com si fossin idiotes. (S’agafa la llengua amb
dos dits i parla.) Sona així.

A No expliques res de bo del teu país, eh?
P Només hi ha una expressió maca en la meva llengua. I no és

«salut». Ja està bé com ho dius tu. M’agrada sentir el teu
anglès.

A M’agradaria sentir el teu / el que sigui - 
P Però et diré una cosa. Al meu país ens mirem als ulls quan

brindem. Fem-ho així. És un senyal de respecte. Doncs,
salut.

El mira als ulls.

A Molt bé, com vulguis, aquí ho fotem d’una altra manera.

Es gira i se’l beu tot.

P (Li tornen a fallar les paraules.) D’això ...

A D’això... d’on ets, què fas, per què has vingut a Londres, si t’a-
grada, bla, bla bla.

P Sóc aquí pels ponts.
A Pels ponts?
P Sí. Pels ponts. 
A Què vols dir?
P Què sóc aquí pels ponts. Per parlar-ne, per veure’n.
A Quins ponts?
P Dels que parlaré? O els que vull veure?
A De tots dos.
P Per parlar d’un pont del meu país. L’Stari Most. Saps quin és?
A No.
P Va ser construït -
A I no en vull saber res.
P Ah. Molt bé. (Pausa.) Sóc aquí per parlar del meu pont, per

veure els vostres.
A Els meus?
P Els de la ciutat?
A Hi ha molts ponts aquí.
P Ja ho sé. Fantàstic. El Tower Bridge és molt -
A Ha, ha. Turista. Vols conèixer la reina també?
P No, no sóc turista. Sóc enginyer i quan veig els vostres ponts

no és per fotografiar. És perquè veig estructura, disseny,
història. Sabies que el Tower Bridge és -

A Ja, ja. Ja en tinc prou. No puc aguantar els paios que no paren
de parlar de la seva feina. A qui cony li importa això, eh? 

P D’acord.
A T’agrada, això d’aquí?
P Londres m’agrada molt.
A Ja has fotut un polvo?
P Com?
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P Què?
A He dit: en fem un? (Pausa.) Dic si fem un cigarro? Si fumem.

Un cigarro, un puto cigarro. 
P Oh! Ah! Cigarretes. Sí, sí, és clar. 

(P va a un dels calaixos i en treu un cartró —no un paquet, sinó
un cartró— de cigarrets i el tira damunt del llit.)

P T’agraden aquests?
A No els havia vist mai, però vaja, / el que sigui.
P Ah, també en tinc d’aquests.

(Treu un altre cartró.)

P I d’aquests.

(Treu un altre cartró.)

P I d’aquests. I d’aquests. I d’aquests. 

(Treu deu cartrons més.)

A Fumador ocasional.
P Més sarcasme, encara?
A Suposo.
P No sóc un fumador ocasional. 
A Més aviat fumador compulsiu.
P No, no fumo. 
A Sí, és clar.
P De veritat.
A Així per què collons els portes? 

A Un polvo. Un clau. N’has fotut algun, ja?
P Jo no...
A Des que ets aquí. 
P No, no em sembla que això...
A No et sembla que què?
P Que no és correcte.
A I què?
P Vols saber si jo he fotut un...
A Polvo.
P Polvo. 
A L’has fotut?

(P riu, nerviós.)

A Sí o no?
P Tinc dona. I fills. 
A Al teu país?
P Sí.
A Per tant... Ja. Has. Fotut. Un. Polvo?
P Jo...
A Aquí hi ha moltes ties bones.
P Però...
A Te les lligues com si res. 
P Jo...
A I, si no, pagant.
P A veure, jo em pensava...
A Si et va aquest rotllo.
P T’acabo de dir que tinc dona / i fills.
A Ja, ja. Tothom té dona.
P Per tant, aquest polvo jo no l’he fotut. Jo no ho / faig, això.
A En fem un?
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amb el que compres. Diu que s’ha de fer això perquè la
majoria de coses són molt més cares aquí.

A Com, per exemple, els cigarrets.
P Això. No podem viure sense cigarrets, al meu país. Hi estem

enganxats. En comprem encara que ens falti de tot. Per
això viatjo amb dues bosses al duty free. I té raó, aquest
company de feina. Les coses són molt més cares aquí.

A Potser sí. Però almenys pots tenir el que vols. No només cigar -
rets. Londres ho té tot. El que sigui.

P Si tens els calés.
A Exacte. O sigui que la qüestió és: què vols? (Pausa.) T’he dit

que què vols?
P Que què / vull?
A Ja tens els calés?
P Què vull?
A I que si tens els calés.
P I tu... què -
A És clar que no. Si necessites passar cigarros del duty free. Si

has de traficar amb alcohol casolà. No si t’estàs en aquest
forat, en el cul de la ciutat.

P (Riu.) Vols dir en aquest cul de món.
A No.
P Em penso que és això el que / vols dir.
A (Enfadat) Una ciutat pot tenir cul -
P Ah sí?
A - Doncs això.
P L’expressió no és cul de món?
A No cal que m’expliquis com ho haig de dir. No em parlis

d’expressions. Això és el cul, no un cul de món, perquè
aquesta ciutat, Londres, és com un cos. Faig una compa-
ració.

P Per vendre. (Pausa.) Serveix-te. 

(A va cap a la pila de cartrons, n’agafa un i en treu un paquet.)

P El pots agafar tot.
A Tot el cartró?
P És clar. 
A Em pensava que els tenies per vendre. 
P Són regal. 
A Així no faràs gaires calés. 
P Són regal. En tinc molts. Si us plau. Són regal.
A De veritat?
P Sí.
A Ningú dóna res per res.
P Jo ho he fet.
A Ah sí?
P Sí.
A Bé, ja ho veurem. La nit és jove, oi?

(Treu una cigarreta del paquet i es posa el cartró a la bossa.)

P Segur que no vols que t’agafi la bossa?

(A s’ho pensa un moment. Se la treu i la tira damunt del llit.)

P I la jaqueta Mackenzie?
A No. Estic bé. D’on treus tots aquests cigarros?
P Del duty free. Un company de feina em va explicar com ho ha-

via de fer. Diu que a l’aeroport s’ha de portar una bossa de
mà a dintre d’una altra bossa. I quan ets a les botigues del
duty free, en treus una de dins de l’altra i omples la buida
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P La idea equivocada de / què?
A M’ofereixes res més per beure o què?
P Perdona. I tant.
A Que m’hi pots posar una mica d’aigua, ara? Aquesta merda és

forta que t’hi cagues.
P (Somriu.) Ja t’ho he dit.

(P agafa un got i se’n va al lavabo. A torna a remenar les coses de P.)

A Així, com l’has trobat aquell bar?
P Quin bar?
A El del Soho.
P Només buscava un lloc per beure.
A I no hi has vist res estrany?
P Estrany?
A Sí. No sé si teniu bars com aquests al vostre país.

(P torna a entrar. A es gira, atrapat in fraganti, però no sembla
que P se n’hagi adonat. Pausa breu.) 

P No sé si t’entenc.
A És igual.

(P li passa el got.)

P Doncs, salut.

(A no se’l mira als ulls. Beuen.)

A Així que no dius «salut» com ho dieu vosaltres perquè la teva
llengua és lletja.

P Una comparació.
A Et dic que aquesta merda d’hotel està fotut al cul de Londres.
P (Riu.) Ho sento, és tot el que em puc permetre. 
A Quan dius hotel penso en el Mayfair, penso en el Bayswater.

Penso en el cor i l’ànima de la ciutat. No en el cul. 
P Si vols, te’n pots anar.
A Ja.
P Però...?
A Però potser vull més cigarros.

(Pausa.)

P I on hem estat aquesta nit, què?
A Al bar?
P No, no vull dir el / bar.
A Escolta tio, que jo no hi vaig mai, allà, eh.
P Vull dir...
A Perquè això no és del meu / estil.
P Em penso que m’interpretes / malament.
A No vull que te’n facis una idea equivocada.
P Ja t’ho explicaré. Parlo del lloc on és el bar.
A Es diu Soho.
P Ja ho sé. Però el Soho és, bé... si no és el cor o l’ànima de la

ciutat, què és?
A Si no és... Ah. (Pensa.) És l’estómac. Els budells. Ho barreja i

digereix tot, m’entens?
P No ho sé. Explica-m’ho.
A Allà hi trobes de tot. Hi cap tot. S’ho empassa tot i ho barreja. 
P I això és bo?
A Bé, has d’anar amb compte amb això. Pots acabar al lloc equi-

vocat. Donar a algú una idea equivocada.
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P No és tan bonica com l’anglès.
A Fixa’t: «bonica». Però has dit que en la teva llengua també hi

ha una expressió maca.
P Sí.
A I quina és?
P Quan vaig venir pel meu projecte, vaig mirar al diccionari per

traduir algunes frases. Volia saber les coses més senzilles.
Com saludar.

A Per conèixer gent.
P Això. O sigui que agafo el diccionari i aprenc «hola». I «com

estàs?». I vull saber dir «Encantat de conèixe’t». O sigui
que miro diccionari i faig traducció directa. Però en anglès
no ho dieu així. Amb una traducció directa, no es diu
«Encantat de conèixe’t». Ho he après més tard.

A Doncs com es diu?
P Bé, la història és curiosa. Perquè abans d’arribar a Londres de-

cideixo practicar el meu anglès. Veig soldat amb una ban-
dera canadenca a la màniga, m’hi acosto i em presento. Jo
dic: «Em dic Petar», i com es diu ell i diu que es diu Brian.
Li allargo la mà i li dic: «Brian agrada a mi». Perquè així
és com és la traducció directa. Drago mi li. «Agrada a mi».
Va enretirar la mà de seguida.

A No m’estranya.
P Perquè vaig dir una bestiesa.
A Perquè es va pensar que t’insinuaves.
P Que insinuava què?
A No entens gaire res, no? «Agrada a mi». Això és el millor que

teniu? 
P Sí, és l’única expressió maca.
A I no saps ni traduir-la.
P Ja veus que el meu anglès no és gaire bo. I és estrany, perquè al

meu país la gent és molt bona amb les llengües.
A Ah sí?
P Sí, rus, italià, alemany. Abans de la guerra molta gent venia

aquí a estudiar, a aprendre anglès. Ara... ara és difícil. La
gent té pocs diners.

A Ja. Vénen i no foten el camp.
P No tots. Alguns vénen a estudiar, d’altres a ensenyar. I jo, totes

dues coses.
A Però per follar, no. Tu no has vingut per aprendre a follar. A

cardar.
P Per què no pares de / preguntar això?
A Que no ets aquí per això?
P No, no sóc aquí per això.
A Però seria una bona propina.

(Pausa.)

P M’agradaria... m’agradaria que fessis una cosa.
A Ara, precisament?
P Sí, sí.
A Em moro de ganes de saber què és.
P M’agradaria sentir com dius el meu nom.
A El teu... nom?
P Exacte.
A No el sé dir.
P Sí que el saps dir.
A És estranger.
P Prova-ho.
ANo. Semblaria tonto.
P M’és igual el que semblis. M’agradaria veure com ho intentes.
A Ni parlar-ne.
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P Va, que t’he donat un cartró de cigarrets. 
A Ho veus? Ja t’ho deia: ningú dóna res per res.
P Vols dir que recordes el meu nom? 
A I tu recordes el meu?
P Alex. (Pausa.) Et toca a tu.
A És... Petra. O alguna cosa així. 
P Molt bé, però digue-ho així: Petar.

(A riu una mica.)

P Vinga, prova-ho.
A No vull.
P Sisplau. 
A No, tio.
P Només una altra vegada.

(Pausa.)

A Petar.
P No ben bé. Exactament com ho faig jo. Petar.
A Tio...
P Sisplau... És fantàstic sentir com ho dius.
A No.
P Sisplau. 
A No.
P Va, home...
A Jo -
P Vinga!

(Pausa llarga. Queden com en suspens. Es miren l’un a l’altre
sense moure’s.) 

(A és el primer que es mou. S’abaixa del tot la cremallera de la
jaqueta, lentament. No duu res a sota.)

A (Pronunciant-ho perfectament.) Petar. (Pausa.) Content?
P Sí, gràcies. 
A De res. 
P Una altra? 
A Vinga.
P Vaig a buscar una mica d’aigua.
A A la merda, l’aigua.
P Segur?

(P serveix les begudes.)

P Salut.
A Sí.

(Beuen. Pausa.)

P (Torna a estar perdut.) Així...
A Sí?
P Ah...
A T’agrada la meva jaqueta, ara? 
P  Bé -
A Tenia calor i per això me l’he descordada. T’importa?
P No. 
A Molt bé, doncs...
P Sí?
A Doncs què hi fem aquí?
P Estem...
A Sí?
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P Estem... fent una copa.
A No vols saber quant és?
P Què?
A No vols saber quant és?
P Quant és què?
A Mira que ets burro. (Pausa.) Diners. Quant val? Quants di-

ners?
P Diners? 
A Sí, diners.
P No sé de què parles.

(Pausa.)

A Vaig a pixar. 

(Va cap al lavabo i tanca la porta. P veu la bossa d’A damunt
del llit. S’hi acosta i mira a dins. Troba una cosa i s’hi atura.
Treu un ganivet de la bossa. Pausa.)

P Jo -
A Què cony fots amb això?
P Jo -
A Què cony fots remenant les meves coses?
P Tu remenaves les meves.
A Vés a la merda. Jo no he sigut... jo -
P I tant que sí. T’he vist, t’he vist quan he sortit de lavabo. He vist -
A I una merda. Jo no he sigut -
P Tu miraves, miraves si trobaves alguna cosa per robar. 
A Jo no mirava per robar.
P O sigui que miraves. 
A No he pres res. 

P Perquè no has trobat res. 
A No, jo -
P I quan miraves, què miraves? I ara que no has trobat res vols

fer servir això? Vols fer servir això per robar-me? 
A Tu ho entens tot al revés, tio. 
P M’ho agafo tot al revés, eh?
A Sí.
P Per què el portes?
A Perquè... Perquè... Saps? Per protegir-me.
P Protegir-te?
A Sí
P De què? De mi?
A No. Potser sí. No ho sé, no, no ben bé de tu, sinó d’altres, d’altra

gent, estranys, gent que vol que ho facis i tu no ho vols fer i
ells intenten obligar-t’hi, per això ho necessites. I al meu
barri? No pots anar pel carrer, sense res. El necessito. 

P Per això tens ganivet.
A Aquesta és una ciutat perillosa, tio.
P Perillosa?
A Totalment.
P Aquesta no és ciutat perillosa.
A I tu què saps?
P Que no ho sé? 
A No.
P Sí que ho sé. Jo sé què és perillós. Londres és segur. La meva

ciutat sí que és perillosa - 
A Sí, és clar. 
P Hem passat una guerra. T’ho imagines? Tota aquella gent a l’altre

costat del riu, tirant bombes, escampant bales. T’ho imagines? 
A Ja, això passa cada puto dia. 
P No ho entens. A l’altre costat del riu. Els dos costats d’una ciutat
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en guerra. 
A I què?
P Stari Most.
A Què?
P El pont. Destruït. 
A Molt bé! Però s’ha acabat, tio. En canvi, aquí, a Londres -
P Sí, s’ha acabat. Però ara què ens queda? 
A Collons, tant me fa. 
P A la meva ciutat, la vida és barata, qualsevol et pot fer matar,

no és car, com comprar mobles macos. Homes en
Mercedes, t’ho poden fer. Només cal que ho demanis.  

A He dit que no m’importa una merda. 
P I la tristesa. Una gent tan trista. Tothom. 
A A cagar.
P Han reconstruït el pont, el pont, molt bonic. Però tothom tan

trist, tan trist, encara. 
A No l’havien d’haver reconstruït. 
P Què?
A El vostre pont. No saps què és un pont? Com són?
P Sí.
A És la teva feina, no? Tu els construeixes. 
P És clar.
A Saps què hi passa a sota? De nit? Aquells homes... No homes

amb Mercedes, homes a peu, i no saps si vénen per tu o si
només passegen.

P Què? 
A Ponts? Bombardegem-los, destruïm-los, no m’importa. Volen

que estigui junta gent que no hi hauria d’estar. 
P Què?
A Ja saps què vull dir. Estan junts per diners. (Pausa.) Dóna’m

el ganivet. 

P Per què?
A Perquè és meu. 
P Què en vols fer?
A No res. Dóna-me’l.
P Diners. Vols diners.
A I qui no? Dóna-me’l.
P I el faràs servir, faràs servir el ganivet per prendre-me’ls. No,

ves-te’n. No parlem més de diners.
A Ah, no vols parlar de diners?
P Vés-te’n ara. Em quedaré el teu –
A Jo sí que vull parlar de diners! I tu? Vols sentir el teu nom?

Vols parlar-me de casa teva? M’importa una merda! 
P Ei, tranquil.
A Capullo! Se suposa que has de pagar! Se suposa que és com

funciona! 
P Molt bé, molt bé, ho sento - 
A Vols parlar de ponts? Dels ponts dels collons? Ja t’ho he dit.

Volen que estigui junta gent que no hi hauria d’estar.
Croats, musulmans i serbis? Que estiguin junts? Per què?
Què arreglaria això?

PAlex.

(Durant el diàleg següent, l’accent d’A canvia progressivament
cap al bosnià.)

A Es van matar entre ells! Els croats van matar els musulmans,
els musulmans van matar els serbis, i els serbis van ma-
tar tothom! Per què? Per què? Per culpa del pont dels co-
llons. I el món encara ve a ajudar-nos. Els francesos i els
americans, canadencs, italians, noruecs. Els holandesos i
els espanyols. Han de venir els soldats a ajudar-vos a vo-
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saltres. Qui són? Com es diuen? No ho has dit? PER
QUÈ NO DIUS D’ON ETS?

PAlex / calla d’una vegada!
A Perquè el teu país, no ho és un país, oi? Dividit i trinxat com

un tall de carn. Tothom vol la seva part. Per això el món
es digna a venir a ajudar-nos. I porten les pedres i posen
els senyals per recordar-nos que ells, ells, ens ho estan re-
construint. 

P Alex! Qui és aquest / nosaltres?
A Tapen els forats de les bales de les parets. Tracten d’omplir els

forats de morter de l’asfalt. Reconstrueixen el pont. Ells,
ells, vosaltres! Per nosaltres!

P No té sentit això que dius.
A Això és ajuda? Això és ajudar?
P Alex!
A Però no ajudeu, no podeu ajudar, no ho podeu millorar. Perquè

veniu i reobriu la ciutat i la poseu maca i quan està fet ja
podeu marxar - 

P (L’apunta amb el ganivet.) Alex!
A – Però com vols que marxi encara que vulgui / com collons pot

marxar cap de nosaltres!
P (Sense l’accent bosnià.) Alexije! Alexije! Alexije!

(P dóna una bufetada a A. A queda desconcertat. 
P guarda el ganivet a la butxaca, tan discretament com pot. Una
pausa llarga, després de la qual P va cap al llit, agafa un cigar -
ret, l’encén i comença a fumar. 
Nota: Si no s’indica, a partir d’ara A parlarà amb accent bosnià
i P sense accent.)

P Hola?

A Sóc aquí. Sóc aquí.
P Estàs bé?
A Sí. Un moment.
P T’estàs col·locant? Ei! Ei, no t’estàs col·locant, oi?
A Col·locant?
P Ja saps què vull dir. Hi ha droga pertot arreu i també hi ha mol-

ta pasta. Molta, per això de la setmana que ve.
A No em col·loco.
P Segur?
A Sí.
P Perquè has de tenir el cap clar. No em serveixes per a res, fet

una merda.
A Estic bé.
P Vols beure?
A Tens més whisky?
P Volia dir aigua.
A No en necessito, d’aigua. 
P Això és el que tu et penses.
A Ja t’he dit que estava bé.
P Si tu ho dius. (Surt per anar al lavabo.) És que gairebé no

me’n queda. Què et passa amb el whisky?
A Simplement m’agrada.
P Ja, m’agradaria que «simplement t’agradés» una altra cosa. No

me’n deixaràs gens. I no és fàcil aconseguir-ne, aquí.
(Torna a entrar amb una ampolla gran de whisky de mar-
ca i dos gots de cristall que fan joc.) Em penso que, per
començar, amb una mica en tindràs prou.

AMolt bé.
P (En posa una mica a tots dos gots.) Llàstima que no tinguem

una mica de gel. No n’he pogut agafar de baix perquè el
cony de congelador està espatllat. Vols una mica d’aigua?
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A Ni sola ni amb el whisky. 
P Tu mateix. I recorda: el cap clar. Així que tranquil. (Aixeca el

got.) Fotem-li!
A Ziveli. (Mira P als ulls.)

(Pausa.)

A Està molt bé. (Per la beguda.) Això millora.
PAlexije... per què no seus?
A D’acord. (Seu.)

(Pausa.)

P La ciutat es veu maca, no?
A Sí, m’agraden les pancartes.
P Diuen que demà ja trauran les bastides. El pont semblarà nou.
A Sí.
P Massa nou, potser. El podrien envellir una mica. Que no desen-

toni tant.
A Potser sí. De tota manera, és pels periodistes. Ho volen tot net.

Per les fotografies. 
P Possiblement. Però no se sap mai. Hi ha d’haver un mercat per

al turisme de catàstrofes.
A Segurament.
P Però fa bonic tornar a tenir el pont, no? Passar d’un costat a

l’altre de Kujundziluk. No has de fer tota la volta per...
ah...

A Bataljona.
P Això. T’estalvies un munt de temps.

(Pausa.)

A Sí.
P Bé... M’he alegrat molt de veure’t, Alexije. De debò. Estic

encantat. Però... però em pregunto... em pregunto què hi
fas aquí. 

A Vaig parlar amb el meu oncle.
P Ja m’ho penso. I com està?
A Està bé.
P Fantàstic. Això és fantàstic.
A Em va dir -
P I la teva tia? Està bé?
A Em penso que sí.
P Magnífic. 
A El meu oncle em va dir -
P Hi parles sovint?
A Perdó?
P El teu oncle. Si hi parles sovint.
A No sé cada quant.
P Que li fan descompte amb el telèfon? O té alguna targeta espe-

cial? O què?
A No -
P Perquè el que sé és que em truca molt. Últimament. A tu, a mi,

a qualsevol que volti per aquí. I a ta mare, que la truca? 
A Peter, què vols -
P Simple curiositat. Com que fa tantes trucades. Això és tot. I per

un que, teòricament, té pocs ingressos, això són molts ca-
lés. Espero que tingui una bona targeta, que li facin un bon
descompte. (Pausa.) Bé... dius que vas parlar amb el teu
oncle, no?

A Sí. I volia que jo parlés amb tu.
P Doncs ja està. Missió acomplerta! Ben fet, ets un bon nebot.
A Volia assegurar-se que les coses anaven bé.
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P Si les coses anaven bé, o si jo anava bé?
A (Pausa.) Si les coses et van bé a tu.
P No has pensat mai a fer-te advocat?
A Com?
P És igual. Mira, ara ets aquí. Com et sembla que em van les co-

ses a mi?
A Bé.
P Doncs tot va bé.
A Però...
P Sí?
A El que passa és que l’oncle m’ha dit que els cops que ha parlat

amb tu no semblaves gaire... content.
P No semblava content?
A Això és el que diu.
P I t’ha enviat... per què? Per animar-me?
A Bé... no...
P Perquè si has vingut per això, t’ho torno a dir, missió acom-

plerta! M’ha agradat veure’t i que t’hagis begut el meu
whisky. Però em penso que no és per això que t’ha enviat.
O sí? Potser per donar-me bones notícies? 

A Només va dir que no semblaves content.
P  I no et va donar cap pista de per què no estava content?
A Ell...
P Que has sortit mai del teu país? Molt de temps? No per a unes

vacances, sinó per a una estada llarga? Potser durant la
guerra?

A Em van enviar amb uns amics de la família, al sud. Durant
dos anys.

P Doncs ja ho veus. No cal que t’ho digui. És difícil. Pot ser que
estiguis una mica «no content» perquè t’enyores. Ara bé,
ja ho saps, jo viatjo molt, per la feina. Estic lluny de la

meva ciutat, dels meus amics, de la meva família, força
temps. Et deus pensar que ja hi estic acostumat. Però mai
no t’hi acabes d’acostumar, de fet. Per això a vegades estic
una mica de mal humor, ho reconec. Sobretot quan el teu
oncle, tan centrat com és, no para de trucar-me. Tot el puto
dia. Et pot arribar a tocar molt els collons. Doncs això, to-
tes aquestes coses fan que no estigui prou feliç.

A Va dir que no estaves content per culpa dels calés.
P Això també. Un altre whisky? Què dic ara, és clar que vols un

altre whisky! (D’una revolada, agafa el got d’A i va cap a
l’ampolla. Serveix.) Aigua? 

A No.
P Me’n posaré una mica. A tu també t’aniria bé.

(P surt cap al lavabo. A s’aixeca, una mica nerviós, com si vol-
gués anar cap a la bossa de damunt del llit. Aleshores s’adona
que porta la jaqueta descordada i s’atura, confús. Se la corda.
Reprèn el moviment quan P torna a entrar.)

P Pel senyor entès en la matèria. Té.
AHvala.
P Hvala, hvala. Ja saps que al final han contractat aquell crack

de l’òpera?
A De veritat?
P Sí, sí. Després d’un fotimer de temps. Seu Alexije.

(A seu.)

P Personalment, em pregunto per què necessitem aquest cregut
després de tot el merder que ha muntat? Ara ve, ara no ve.
Després el convencen perquè posaran el seu nom a alguna
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institució important. L’ego d’aquest paio... Després l’ope-
ren del cor i no pot venir.  I ara... ara diu que, després de tot,
s’estima tant el país que vindrà. Un paio que treballa a l’ae-
roport em va dir que canvia d’opinió perquè està tan gras, i
no estan segurs de poder-lo transportar com cal. Saps que la
majoria de vegades ha d’anar amb un d’aquests cotxes de
golf? Les cames gairebé no li aguanten el pes. Els preocupa
que no es pugui moure per Kujundziluk, amb tantes pedres.
Saps què estan pensant? El baixaran amb helicòpter. Un he-
licòpter. Vols dir que cal tot això? Per un pont? Sí, sí, ja sé
que és un símbol, el que vulguis, però el Pavarotti? El Banc
Mundial? El puto Príncep de Gal·les? Una mica excessiu, si
vols que t’ho digui. Però, vaja, no ens podem queixar gaire.
Paga les factures, oi?

A Peter -
P Saps què més paga les factures? El teu oncle. (Pausa.) O al-

menys se suposa que ho fa.
A Fins ara t’ha fet bons tractes.
P Mmm. Saps? Tinc una teoria de per què el Pavarotti canvia

sempre d’opinió a l’hora de venir aquí. Em penso que no
les té totes amb la seguretat. Com més s’acosta la data,
més pensa «Aquesta ciutat és un merder. Van destruir
aquest pont, una fita històrica de 500 anys. Es van massa-
crar els uns als altres. Com sé que això és segur? Val la
pena córrer el risc?» Però em penso que sé com van fer
que valgués la pena, aquest risc. Em penso que sé com el
van convèncer, al final. Tu no?

A Probablement van pagar.
P Probablement van pagar. Això. Probablement van pagar, i

molt. I què n’aprenem de tot això? La lliçó és: quan el risc
creix, quan algú s’adona que la situació no és tan clara i

segura o transparent com es creia al principi, llavors és na-
tural que demani més diners. No et sembla?

A El meu oncle... volia que jo et recordés que vosaltres dos tení-
eu un acord.

P Així que no ets aquí per donar-me bones notícies. Llàstima.
A Peter, ja saps que jo no mano. L’oncle em truca. I miro de fer

el que em diu.
P Ja ho sé. Entenc la teva situació. Només vols que les coses fun-

cionin, i així el teu oncle està content, jo estic content i tot -
hom està content. Però llavors truco al teu oncle, intento
canviar les coses i s’emprenya i et truca a tu i aquí et te-
nim. No és el que tens més ganes de fer, oi?

A De fet, no -
P No és just, no? De fet, encara ets un crio. I el teu oncle et truca,

segurament escridassant-te, emprenyat amb mi perquè hi
poso tants d’entrebancs a l’últim moment. I et diu que vin-
guis a parlar amb mi. Probablement et diu que em deixis
ben clar que no hauria d’estar creant problemes. De fet,
t’envia perquè m’ho repensi. 

A Només sóc aquí per parlar. 
P I això és el que estem fent, no? Parlar i prou. 
A Però del que hem de parlar és de calés. 

(Pausa.)

P Podria passar de tot, però si et sóc sincer, estic pendent dels ac-
tes de la setmana que ve. Famosos, dignataris estrangers,
alts càrrecs oficials i, el millor de tot, els focs artificials. A
qui no li agraden els focs artificials? M’hi jugo el que vul-
guis que seran espectaculars. Explosions al cel, de nit.
Explosions que la gent vol veure. Il·luminen la ciutat, li
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donen vida. Li donen alegria. Déu sap que ho necessita.
Vas créixer a Mostar, no?

A Sí.
P No ho trobes molt depriment? Ara, vull dir. Estic segur que

abans era fantàstic. Però ara? Des que sóc aquí? Què cony
podeu fer? Després de passejar i fer un cafè i menjar un
gelat, què més? Anar a caminar per la muntanya? Ha! No
si vols tornar amb totes dues cames. Parlar amb la gent del
carrer? Quina gent del carrer? Tothom és a dins, al seu cos-
tat de riu, mirant la tele! No, aquest lloc necessita una mica
d’alegria. Una mica de llum. Es mereix uns focs artificials.

A Vau acordar un preu amb -
P  Sí, ja vam acordar un preu. Però les coses canvien.
A El meu oncle no et vol pagar més.
P Bé, em temo que el que vol el teu oncle i el que vull jo són

dues coses totalment oposades, en aquest moment.
A Em penso que t’hauries de cenyir a l’acord inicial. Això facili-

taria les coses.
P Ah sí? És això el que penses?
A Sí, francament.
P Has sentit el que acabo de dir sobre la teva ciutat?
A Sí.
P Es mereix alguna cosa millor. De fet, ens ho mereixem tots. Tu,

jo, el teu oncle, tothom. Almenys jo crec que és veritat.
Mira aquesta habitació. És el millor hotel que m’han tro-
bat. Què collons! Fa vuit mesos que visc aquí. Que hi visc.
No m’han pogut ni donar gel, avui. I a fora fa una calor
ter rible. No és un lloc per viure-hi vuit mesos. Vull una
cosa millor. Tu no?

A És clar que sí. Peter, és el que t’estic intentant dir. Tu vols més
diners. Molt bé. Però el meu oncle no et vol pagar. Per

això ara em diu que convenci l’anglès. Que el convenci o
que no cal que hi vagi. M’entens? 

P Sí, totalment.
A Per això, m’agradaria -
P I tu et pensaves que vindries aquí, de manera civilitzada, com

si fos un col·lega, a demanar-me que canviï d’opinió. I ho
valoro. És una mostra de respecte. Et pensaves que vin-
dries, series sincer però dur i m’explicaries la situació en
què el teu oncle t’ha posat. Fins i tot triaries una roba per
recordar-me... com n’estàs d’enamorat, de la cultura brità-
nica. I després em diries que si no canvio d’opinió no et
deixaran anar a Londres, perquè el teu oncle considerarà
que has fracassat. Jo sentiria pena per tu i s’hauria acabat.
Problema solucionat. 

A Mira. Deixa’m dir que el que haig de dir i -
P Tio, jo sé -
A (Posant-se dret.) Para d’interrompre’m.
P D’acord, d’acord, tranquil.
A Només m’has de deixar dir el que vull dir -
P Però seu.
A Perquè estàs fent suposicions. Si escoltes el que dic -
P (Dur.) Seu. Ara.

(Al cap d’un moment, A ho fa.)

P Molt bé. Continua.
A Hi ha maneres de fer tothom content.
P T’escolto.
A Conec altra gent d’aquí que voldria fer arribar coses a

Londres. Sempre hi ha gent que vol fer arribar coses a
Londres. Si jo ho puc aconseguir, pagaran. Pagaran molt
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bé. I jo et podré pagar a tu. Tu tindràs els teus calés, els
teus calés extres. No del meu oncle, sinó de mi. El meu on-
cle estarà content, i m’hi deixarà anar. L’únic que passa és
que... ho hem de mantenir en secret. Que ell no ho sàpiga.

P Saps què és una valisa diplomàtica?
A  Sí, ja m’ho has explicat. 
P Saps el que costa obtenir-ne una?
A Bé -
P Ja t’ho diré. És difícil de collons. Quasi impossible. Però la set-

mana que ve, a veure, la setmana que ve, podrem triar i re-
menar. Tenim oportunitats. Saps quantes valises hi haurà per
triar? Semblarà la fira de les valises. És una ocasió única.

A O sigui que t’agrada la idea?
P Si jo tracto amb el teu oncle és perquè, encara que a vegades

sigui un malparit de merda, te’n pots fiar. És legal. I encara
que no sé què vol que transporti -

A Ja ho saps, què et donarem!
P Sé el que m’heu dit que em donareu. No ho comprovo. Ho aga-

fo i com a gest de bona voluntat ni miro el que hi ha ni
m’hi fico. Això és perquè conec el teu oncle. Vaig anar fins
a Beckton i he estat a casa seva. Conec la teva tia, he men-
jat el seu cevapi. Deliciós, per cert. Ara, els altres, aquests
altres contactes... Qui són? Com me’n puc refiar?  Em
convidaran a prendre el te?

A Jo no et posaria en contacte amb ningú de qui no et poguessis
refiar.

P Ja ho sé que tu no. Almenys intencionadament.
A Què vol dir, això?
P Vol dir que... Com t’ho diria? Normalment, entre nosaltres —tu,

jo i el teu oncle— hi ha un equilibri delicat entre oportuni-
tat i explotació. Tots sabem com funciona. Ara vols intro-

duir un altre element en els nostres plans, un element im-
previst i, per al teu oncle, desconegut i tot. Pensa en el mer-
der que això pot provocar. Qui utilitzaria a qui? Amb quina
finalitat? Em podria fiar d’aquest tercer element? Em po-
dria fiar de tu? S’ha de mantenir el teu oncle al marge? El
que tenim fins ara, ho entenem tots. És senzill. Deixem-ho
així. Només demano diners. No és res de l’altre món.

A (Frustrat.) Bé, no sé d’on trauràs aquests diners.
P No ho saps?
A No, jo intentava donar-te una solució. Alguna cosa amb la qual

hi guanyéssim tots. Però tu vols parlar del Pavarotti i dels
focs artificials. No escoltes. Intento resoldre un problema,
un problema que has creat tu. I ara em dius que no es pot so-
lucionar. Com aconseguiràs els diners, ara? Com li arribarà
el carregament al meu oncle? I jo què? Què faré jo?

P És veritat. I tu què? Això és el que faràs: te’n vas a casa, tele-
fones al teu oncle i li dius que l’anglès és un capullo.
Que l’anglès no vol escoltar els teus arguments i que ho
has fet tan bé com has pogut. Li dius que m’hauria de pa-
gar més o que vingui i que faci els tractes ell. Però abans
de fer tot això, farem l’última copa. Per demostrar que no
hi ha mal rotllo. 

(P agafa tots dos gots i serveix la beguda. Surt cap al lavabo.
Immediatament A va cap a la seva bossa i busca alguna cosa.
En treu un ganivet igual que el d’abans. Se l’amaga al darrere.
Torna P amb els gots.)

P Pel senyor entès. 

(A l’amenaça amb el ganivet.)
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P Oh.
A Li vaig prometre al meu oncle. Ho sento.
P Molt bé.
A Volia que et fes arribar un missatge. Si t’hi negaves.
P I suposo que el missatge és: «Estàs preparat per... què?... ma-

tar-me, ferir-me?... si no faig el que em diuen.» És aquest
el missatge?

A Aquest és el missatge.
P Missatge rebut. Missió acomplerta.
A Així ja l’hi puc dir.
P I tant que sí. Però quan ho facis, recorda-l’hi. Només és contra-

ban. Això funciona així. Negociació. Intercanvi. No cal
arribar als ganivets ni a la violència. No necessàriament. O
sigui que... Beu. 

A Em penso que me’n vaig. Recorda el que et dic. Això és un
missatge. Recorda-te’n.

P Va, vinga. Whisky! Ja sé que t’agrada, això. A més, el teu gani-
vet ha desaparegut.

(A es mira la mà i, efectivament, el ganivet ha desaparegut.)

A Què? Què se n’ha fet?
P És a la valisa diplomàtica. (Aixeca la mà i en comptes del got

del whisky, hi ha el ganivet.) O almenys hi serà.
A Què passa?
P Has dit que sabies de què anava, això de les valises diplomàtiques.
A De què parles?
P De valises diplomàtiques.
AQuè?
P La gent —els diplomàtics— realment se’n foten, d’aquestes co-

ses. Tu sents «valisa» i et penses que és un sobre petit, però

poden ser caixes, o cony, fins i tot un parell de cotxes. I nin-
gú té permís per revisar-les. O sigui que hi pots posar el que
vulguis. Com ara alguna coseta per al teu oncle, potser fins i
tot algun missatge curt per dir: «para d’enviar missatges».
Quina seria la millor manera de fer-li arribar? Potser en un
souvenir. Una cosa com, potser, el ganivet del seu nebot.
Tacat. (Amenaça A amb el ganivet.) I ara parlem de diners. 

A No entenc què...
P Parlem d’enviar un missatge.
A Endavant. 
P Un missatge que la gent com tu pugui entendre. 
A No ho volia dir, això. El meu oncle...
P Violència. És l’única cosa que enteneu.
A No ho podem deixar estar?
P (S’apropa a A.) Intento parlar. Intento ser civilitzat, perquè no

n’has tingut prou, ja, de brutícia? Jo vull parlar del futur.
Alegria. Et vull parlar dels focs artificials, però el teu on-
cle només vol foscor per a tu.  

(S’apaguen els llums, només queda un focus zenital, com si fos
un fanal del carrer. Al fons s’hi veu la silueta del Tower Bridge
de Londres. A es recolza sota el llum com si estigués esperant
algú. Està inquiet, nerviós. P se li acosta lentament.)

P Tot bé, tio?
A (Sense accent d’ara endavant.) Sí, què passa? 
P Només preguntava.
A Per què?
P No, pel que tu et penses.
A Com saps el que penso?
P Perquè ja sé perquè els homes baixen a parlar amb tu.
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Pausa 30

- 159 -- 158 -

Textos

A Ah sí?
P Sí. 
A I per què ho fan?
P Per conèixer-te més bé.
A I no és el que tu vols?
P No.
A Doncs fot el camp.
P Només passejava per aquí.
A Doncs continua passejant.
P Tinc una cosa que no necessito i m’ha semblat que te la podia

deixar aquí.
A Això és nou. 
P No faig broma.
A Fot el camp, sisplau. No m’agrada que em maregin. 
P Necessites un ganivet?
A Ara em vols espantar?
P (Treu el ganivet.) No et vull fer mal. Simplement no el neces-

sito més. 

(Li deixa a terra.) 

A Vols donar-me un ganivet?
P Sí.
A Saps que no estic sol, eh... Saps que tinc amics que vigilen. Si

intentes res, ets home mort.  
P No intentaré res. Simplement el deixaré aquí. I tu decideixes si

el vols o no.
A Tio, això és una merda ben estranya. Et va aquest rotllo? 
P No.
A Doncs a què cony jugues? 
P Em recordes algú. 

A (Riu.) Sisplau! Que original!
P És veritat.
A Ja, ja, molt bé. Desapareix que ja han passat els Reis, no vull

cridar l’atenció.
P Una altra cosa.
A Què?
P Com et dius?
A Oh sisplau.
P Vinga...
A Tio. Que. Et. Follin. 
P Per favor. Doncs digues el meu nom. Em dic Peter.
A Ets un freaky, que et follin. 
P Sisplau.
A Aquestes collonades només les faig per pasta, tio.
P Només una vegada.
A No.
P Va.
A Tio. 
P M’agradaria molt. 
A No.
P Sisplau.
A Que no.
P Va.
A Jo -
P Fes-ho!

(Una pausa llarga. Es miren l’un a l’altre, immòbils. A, molt len-
tament, es descorda del tot la cremallera de la jaqueta. No porta
res a sota.)

A Molt bé. Peter.
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- 160 -

Textos

P Gràcies. Em dic Peter. Encantat de conèixer-te.

Li allarga la mà. A se li acosta i encaixen. Mentre ho fan la si-
lueta del Tower Bridge és substituïda per la silueta de l’Stari
Most a Mostar. 

A Je sam Alexije. Drago li mi.
P M’agrada que ho diguis.

(P surt. A mira com marxa. Va cap al ganivet, l’agafa.)

(Fosc.)

(Final de l’obra.) 30
(Diari d’una jove promesa 

de la dramatúrgia 
catalana contemporània.)
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