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Esteve Soler

Habitació
d’Esteve soler

La següent peça pertany a la recopilació 
Contra l’amor (7 obretes burlesques).

Una petita habitació d’hotel a les fosques. Fora, una parella dis-
cuteix. Abans de que obrin la porta sentim que ell diu «Ets la 
MEVA dona». Entren, però ella cau i es trenca sorollosament en 
mil bocins. ell encén el llum. L’habitació, decorada amb un gust 
extraordinàriament impecable, ha quedat amb el terra ple dels 
fragments gairebé irrecognoscibles d’ella, com si hagués caigut 
una estàtua de ceràmica.

Pausa. ell es queda amb la boca oberta, sense comprendre què 
ha passat. Es posa la mà a la boca, aterrit. Tanca la porta. S’apro-
pa als fragments i se’ls mira. Comprova l’habitació, a la recerca 
de la seva companya. Toca els fragments i intenta comprendre 
com s’ha trencat. Està tan desesperat que gairebé plora.  

Truquen a la porta. Ell no sap què fer. Pausa. Tornen a trucar a 
la porta. Amaga com pot els principals trossos d’ella sota el llit. 
Segueixen trucant. Obre la porta. Darrere hi ha una dona, que 
vesteix un estrany uniforme de plàstic. No es diuen res durant una 
estona, sense moure’s. 
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Dona: Ha sentit un soroll?
ell: No. Sí. Sí, però no sé què és. Vull dir que no ha vingut 

d’aquí. Segur.
Dona: Segur?
ell: Totalment segur.
Dona: Es troba bé?
ell: Perfectament.
Dona: Puc entrar?
ell: No. Per què / vol entrar?
Dona: On és la dona?
ell: Què?
Dona: La dona. (Pausa.) On és?
ell: Com sap que jo tinc una dona?
Dona: Els he vist entrar. A tots dos. Fa un moment. Abans 

del soroll.
ell: Com sap que és «meva»? Podria / ser que...
Dona: Jo no he dit que sigui seva.
ell: Sap? Té raó, no m’acabo de trobar bé. Si em disculpa no vol-

dria que em molestessin...

ell comença a tancar la porta.

Dona: Jo puc ajudar-lo.
ell: No ho crec. És només un mal de cap, res més.
Dona: Deixi’m entrar.

Dona evita que tanqui la porta. 

ell: Però, què...? Escolti... Sí... S’ha trencat una... un mirall, sí, 
res més. No és meu, ja ho sé. No sóc d’aquests clients que 
marxen sense pagar quan han trencat alguna cosa que no 
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és seva. Demà baixaré a recepció i pagaré el que calgui. De 
debò, no em trobo bé, si / pogués...

Dona: On és la dona? 

Pausa.

ell: Què vol? (Pausa.) Què vol de debò?

Pausa.

Dona: Ajudar-lo.

ell comença a plorar i Dona entra a l’habitació. Ella comença 
a investigar per tot l’espai fins que s’ajup i mira sota el llit. Ell 
s’ho mira, encara plorós.

ell: Demà baixaré / a recepció i pagaré el que calgui...
Dona: No passa res. No passa res. No passa res.

Dona surt de l’habitació i torna a entrar amb els seus estris de 
neteja, entre altres, una escombra i un cubell. ell contempla com 
Dona treu amb l’escombra tots els bocins de sota el llit. Pausa.

ell: On és la meva dona? (Pausa.) Li he preguntat on és la 
meva dona?

Dona: No ho sé.
ell: On és la meva dona?
Dona: Jo he vingut a recollir la... el mirall que ha trencat, oi?

Pausa.
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ell: Això no és un mirall. 
Dona: No?
ell: Això no és un mirall.
Dona: No? Doncs jo no sé què és.
ell: És la MEVA dona.

Dona s’atura.

Dona: Té raó. No es troba bé. Descansi una estona.

Dona segueix recollint els bocins de sota el llit amb l’escombra. 
ell s’ajup i agafa alguns dels bocins del terra.

ell: Per què? 
Dona: Per què «què»?
ell: Ja sap de què li parlo.
Dona: Descansi. No es troba bé.
ell: Em trobo de puta mare! QUÈ LI HA PASSAT A LA MEVA 

DONA?
Dona: Tranquil·litzi’s. 
ell: Però com cony vol que em tranquil·litzi si està recollint la 

meva dona a bocins? 
Dona: Aquesta actitud no li servirà de res.

ell s’apropa agressivament a Dona.

ell: Vostè sap alguna cosa, oi?
Dona: Jo només he vingut aquí a fer la meva feina.
ell: Digui’m què sap.

ell li treu l’escombra de les mans.
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Dona: Molt bé.

Dona pretén marxar de l’habitació, però ell s’avança i tanca 
la porta, tot barrant-li el pas.

ell: Parli.
Dona: Jo si fos vostè no faria ximpleries.
ell: Per què? Em farà miques com a la meva dona?
Dona: Jo no he fet miques cap dona.
ell: Però reconeix que és la meva dona.
Dona: Jo no he dit això.
ell: Vol deixar de respondre’m amb evasives? Mereixo una resposta.

Dona torna a buscar els darrers bocins sota el llit.

Dona: Si no em vol tornar l’escombra, vostè mateix. Ja li he dit que 
jo vinc aquí a fer la meva feina i punt. No s’ofusqui. S’ha tren-
cat una cosa, una cosa seva o de l’hotel o de qui sigui. Jo la 
recullo, marxo i ja està. D’acord? No vull problemes.  

ell: Jo l’entenc, però... També ha de pensar que...
Dona: Està confús, tranquil·litzi’s, aviat ho tornarà a veure tot clar.
ell: No ho sé, tot això és tan...
Dona: Tranquil, aviat li passarà. 
ell: Però és que quan he encès el llum ella estava...
Dona: No hi doni més voltes...
ell: Però...
Dona: Pensi en alguna altra cosa. Potser si... 
ell: Què farà amb els trossos? No pot llençar-los, és la meva...
Dona: Forma part de...  

ell s’apropa al cubell i mira a dins. 
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ell: Què hi ha aquí dins?

Dona s’atura.

Dona: No.
ell: No, què?
Dona: No miri què hi ha dins.

Pausa.

ell: Per què?
Dona: És millor que no ho faci. De debò. És brutícia. Deixi-ho.

ell comença a treure altres bocins de cossos trencats.

ell: Què és tot això?!
Dona: Són altres coses trencades.
ell: Altres coses? Són persones! De qui són aquestes trossos?
Dona: Una cosa pot trencar-se, una persona, no. Vostè és un paranoic.

ell li mostra algunes de les peces que hi ha dins del cubell.

ell: Això és una orella. Una orella! I això podria ser una part d’una 
espatlla! Tot això pertany a algú!

Dona: Vostè té molta imaginació.
ell: Què està fent? Què li ha passat a la meva dona?! Respongui’m 

d’una vegada! 
Dona: Què més voldria...
ell: Recull els bocins de la gent que es va trobant per les habitacions?

Algú pica a la porta. Pausa. Els dos queden callats.
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ell: Qui és? Li dic a vostè... Qui és?
Dona: No ho sé.
ell: Vostè mai no sap res, oi? 

Obre la porta i es troba amb una altra dona vestida igual. 

Dona 2 (a Dona.): Ja has acabat?
ell: Qui és vostè?
Dona: Sí.

Dona acaba de recollir i fa el gest de sortir.

Dona 2: Espavila’t. Al primer pis tenim tres parelles i al quart...
Dona: Calla i ajuda’m.
ell: Què els passa a les parelles del primer pis?
Dona: Res.
Dona 2: Ho portes tot?
Dona: Sí, sí.
ell: Els passa a totes les parelles, això?
Dona: Sortim d’aquí.
ell: Per què no em contesten?
Dona 2: Tens l’escombra?
Dona: Ai, sí.

Dona agafa l’escombra.

ell: I què se suposa que he de fer jo ara? 
Dona 2: És una parella d’acabats de casar, oi?
Dona: Vols callar d’una vegada?
Dona 2: Sempre igual.
ell: Aquells trossos eren meus. 
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Dona i Dona 2 surten. Arrosseguen grans bosses de deixalles. ell 
s’asseu damunt del llit sense fer res. Agafa un objecte de l’habita-
ció i se’l mira. El fa servir per colpejar-se el cap, potser per tren-
car-se ell mateix, però només aconsegueix fer-se mal.

ell: Au. 

Fosc.
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