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(L'escenari:  dos  personatges,  homes o  dones,  un  de  dret,  a  un  nivell  superior
-serviria un petit  cadafal de fusta, sense cap color- i l'altre en un nivell inferior,
assegut sobre una estora llampant. Llum molt suau, un poc més intensa sobre cada
un d'ells. Boireta tot el temps, que es vegi que es mou i que en certs moments els
deforma la figura. El que es troba dret (li direm A), en to de declamació; l'assegut
(li direm Z), en to de gemec.)

 

A:

déus papes reis emperadors presidents ministres delegats sacerdots comissionats
missionats missioners enviats secretaris sotssecretaris vices subs adjunts assessors
portaveus  altaveus  emissaris  xeics  prínceps  princeses  dracsdolents  braus  sicaris
mercenaris  subsidiaris  incendiaris  secundaris  piròmans  cleptòmans  aristòcrates
lladres nobles ducs comtes titulats titolants beneïdors aprovadors banquers bancaris
corsaris  pirates  filibusters  mentiders  especuladors  vividors  dinosaures  rèptils
assentidors  asseveradors ame-naçadors manifestadors doctors  bàrbars atracadors
lleònids  mamarratxos  manefles  pispes  cardenals  monsenyors  renegats  traïdors
ignorants  gratuïts  cèlebres  malvolents  groguencs  hèlices  sotjadors  assaltants
omnipotents ubics solemnes mestretites setciències embalums bubotes partidistes
integristes  patrioters  paresdepàtries  intèrprets  forasters  insolents  colonitzadors
conqueridors  insistents  consistents  remugadors  remugants  remugaires  pidolaires
xerecs  orgullosos  insípids  caçadors  depredadors  capoladors  exsucadors
ex-secalladors  espremedors  embetumadors  capellanòfils  repetidors  revisors
fundadors  refundadors  ressuscitadors  extractors  enganyapobres  escurabutxaques
rapinyaires ensinistradors caçatalents  trencadors trencacors envinagrats  habilitats
administradors  opinadors  predicadors  assetjadors  assistents  calladors  creguts
anivelladors  equilibradors  uniformitzadors  centralitzadors  valoradors  senyaladors
indicadors  legisladors  obstaculitzadors  mercaders  magmàtics  hecatòmbics
bipartidistes  catacúmbics  covards  sucursalistes  ambivalents  ambigus  homesllop
retrògrads  cavernícoles  embulladors  embullosos  tractants  pastadorsdefang
sangoneres  vampirs  insaciables  silenciadors  digitats  admi-nistradorsdefum
predicadors giracamises gatamaules

 

(Z, mentrestant, ha anat repetint, com un eco tranquil, en veu més baixa, quasi
imperceptible  però present,  no totes però sí  una majoria de les paraules de A,
només, però, pel que fa al seu acabament:
eus apes eis adors idents istres gats dots onats oners etaris ices subs junts sors
veus saris ics ceps ceses lents aus
Quan diu les seves últimes paraules la llum sobre A s'apaga lentament, com ell
mateix; la lletania continua, emperò, alguns segons, encara que ja inintel•ligible. És
el moment en què Z apuja el seu to de veu de cada pic més, fins que es deixa de
sentir la veu de A i únicament retrona, ara sí, la de Z...)



 

Z:

volia fer allò i no he pogut hauria d'haver-ho dit i no ho vaig dir allò que volia ser i
no he estat o no he gosat ser els gestos que no vaig saber interpretar les mans que
no  em digueren  res  la  mirada  intraduïda  l'omissió  sense  futur  ni  esperança  ni
perspectiva aquell brot de passió desaprofitat centenars d'ocasions perdudes hores
mortes  miserablement  a  la  finestra  patiments  sense  conseqüències  exaltacions
eixorques quantes idees infèrtils  per  manca de  coratge  tanta  saliva  malvessada
tanta ràbia inútil aquella davallada a l'infern de la por aquella por aquella pesada
maleïda blavosa pètria por...

 

(El  seu  llum  zenital  s'apaga  però  continua  la  boirina,  que  ara,  alguns  segons
després, ho tapa tot, més espessa, fins que una bufada d'aire fresc -s'ha de notar, a
tota la sala- la decanta violentament, l'esbargeix, la silencia).
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