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A la memòria del meu pare, 
que es va banyar a les aigües de Pequín.
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Personatges

Víctor, el vell

Julià, el fantasma

Elena, fi lla gran d’en Víctor

Ester, fi lla petita d’en Víctor

Elisa, dona d’en Víctor

Tomàs, marit de l’Elena i gendre d’en Víctor

Pilar, germana d’en Víctor

Ricard, fi ll de la Pilar i nebot d’en Víctor
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(Al fons de l’escenari, una tarima llarga que ocupa tota 
l’escena. Per sobre hi passeja sense parar d’una punta a 
l’altra en Julià, un jove vestit amb gorra, armilla i un mo-
cador al coll. Davant de la tarima, unes quantes cadires 
disperses en les quals hi ha dos homes asseguts, en Tomàs i 
en Ricard, parlant. A la dreta de l’espectador, hi ha una 
taula allargada, perpendicular a la platea, sobre la qual 
hi ha una pila de tovalles, uns quants pots i cassoles. A 
l’esquerra de l’espectador i prop de la boca de l’escenari, 
assegut en una cadira amb una petita taula rodona, en 
Víctor, jaqueta de llana i ulleres, jugant sol als escacs. L’es-
pai evoca una cuina.)

Tomàs: I com et penses que la vaig conèixer, l’Elena, 
doncs?

Ricard: No m’ho puc creure.

Tomàs: Shhh, parla fl uixet, que ens sentirà el vell… Sí, 
home, sí… va ser a la sala d’urgències, el seu pare 
(assenyalant en Víctor, el vell que juga a escacs) s’havia 
fet un esquinç al turmell.

Ricard: No fotis… i què li vas dir exactament?

Tomàs: Mira, tampoc no s’ha de concretar gaire… li 
vaig dir que tenia un amic ingressat. Segons el que 
ella et va explicant has d’inventar sobre la marxa… 
Tampoc no t’has de passar amb la tragèdia, pots dir 
que el teu pare té una apendicitis, per exemple… si 
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et fots a parlar d’atacs de cor o de tumors les nenes 
s’espanten i foten el camp, els hospitals fan venir 
esgarrifances… El millor és trobar-te’n alguna que 
estigui ben bona i que no tingui ningú gaire greu 
allà dins, convidar-la a un cafè, fer-te el simpàtic 
com si res, demanar-li el telèfon i quedar per a un 
altre dia; dir-li que t’has sentit molt bé parlant amb 
ella, que és com si la coneguessis de tota la vida, jo 
què sé, qualsevol bestiesa… a les ties els hi agraden, 
aquestes coses.

Ricard: Ets increïble, mai no se m’hagués acudit que 
algú pogués fer alguna cosa així.

Tomàs: Per això no et lligues ni les espardenyes… Mira, 
lligar en una discoteca o en un bar és una cosa massa 
vista; elles ja estan previngudes, ja saben a què hi 
vas… S’ha de ser una mica original, hòstia, t’has de 
treballar les coses si vols bons resultats. Per comen-
çar, en un hospital hi ha més llum i, sobretot, no hi 
ha pressa. Pots mirar-te bé les nenes abans d’escollir, 
estan com en un aparador, assegudetes i calladetes i, 
a més, s’han posat el primer que han trobat, així saps 
exactament quin gènere t’endús… Si les enganxes 
de nit en qualsevol sala de festes ja saps que s’han 
posa’t deu sobre deu, al màxim per caçar-te, però a 
l’hospital van normals, com cada dia, et pots refi ar 
més del que veus.
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Ricard: I així vas conèixer l’Elena? A l’hospital? Suposo 
que no li deus haver explicat què hi feies allí… Si 
arriba a sospitar els mètodes que utilitzaves…

Tomàs: Que utilitzo, nano, que utilitzo; no s’acaba el 
món amb el matrimoni.

Ricard: Com et passes… Mira que l’Elena és molt 
bona noia.

Tomàs: Sí, sí, molt bona, però a l’enemic, ni aigua. 
L’Elena està bé per casar-s’hi, no et dic que no, però 
hi ha més coses a la vida. I, evidentment, no té ni 
idea del que jo feia a l’hospital aquella nit… La veri-
tat no s’ha de dir mai.

Ricard: Veig que encara em queda molt per aprendre.

Tomàs: Mira, em caus simpàtic, encara que siguis 
d’aquesta família de guillats. T’agafaré com a alum-
ne.

Ricard: El que em faltava.

Tomàs: Que tens gos, tu?

Ricard: Per què?

Tomàs: En tens o no en tens?

Ricard: Doncs, sí.
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Tomàs: Llavors et donaré una primera lliçó per a apre-
nents. No hi ha res més fàcil que lligar amb un gos. 
Primer necessites localitzar un parc gran, amb molta 
gent, és a dir, moltes ties, que passegin el seu quis-
so… (En Julià, el noi que recorria la tarima de dalt a 
baix sense parar fa un senyal a en Víctor. Aquest aixeca 
la vista, esforçant-se per veure’l i sembla reconèixer-lo. 
Quan ells parlen, els altres personatges continuen la 
seva conversa però no els podem sentir.)

Víctor: Julià?

Julià: Doncs, és clar, qui et penses que sóc, si no? (S’ha 
aturat un moment i s’ha assegut a la tarima, amb les 
cames penjant.) Quin gendre que tens, nano, he sen-
tit com parlava amb el fi ll de ta germana… un crà-
pula com n’hi ha pocs…

Víctor: Un imbècil. No sé què passa en aquesta família 
que tothom es casa amb imbècils o me’ls porta a 
casa… En fi , què hi farem… I tu, com estàs?

Julià: (Recolzat amb el colze a la tarima, s’ha assegut mig 
estirat, com en una chaise longue. Té l’aire despreocu-
pat i relaxat del qui no té res a fer.) Bé, ja ho saps. Si 
estàs mort no et fa falta gran cosa. Vinc a veure’t. 
Em diverteixes.

Víctor: Home, gràcies. Només em faltava que, també, 
els fantasmes es fotessin de mi.
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Julià: No t’ho prenguis així, home, mira que ets seriós. 
No passa res, només em passejo i observo. La teva 
casa és curiosa. Avui hi ha molta gent, no?

Víctor: És el dia de les Fires. (Mou una de les peces dels 
escacs.) És clar, com que ets mort no et recordes de 
res.

Julià (sense fer cas del comentari): I per això vénen a 
casa teva?

Víctor: És cosa de l’Elena, ja saps com és… Diu que el 
dia de les Fires s’ha de celebrar a la casa del patriarca 
i es veu que aquest sóc jo.

Julià (en to burleta): Tu?

Víctor (una mica molest): Sí, sí, jo, què passa? Sóc l’únic 
vell que els hi queda viu. Així ho va dir l’Elena. Bé, 
no així exactament, però era això el que volia dir. 
Com si fos un honor.

Julià: No està malament ser viu, home, no t’ho pren-
guis així. Encara que ser mort tampoc ho està, no 
et pensis.

Víctor: Que tens gana?

Julià: Jo? Els fantasmes mai no mengem, ho saps per-
fectament.
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Víctor: És veritat, mai no me’n recordo. Jo sí que tinc 
gana, però no em donaran res per menjar fi ns que 
no ens asseguem a taula, com els nens. Si demano 
un tros de pa em diran que després se me’n va la 
gana i no menjo.

Julià: Doncs, agafa-te’l tu.

Víctor: En aquesta cuina? El menjar està més vigilat 
que als magatzems de racionament. (En Julià s’estira, 
amb les mans al clatell, i en Víctor es queda callat i 
pensatiu. Tornem a sentir els personatges del fons.)

Tomàs: Ve algú. Anem a veure si hi ha alguna cosa per 
beure al menjador i et continuo explicant coses. (En 
Tomàs i en Ricard se’n van. Entren dues dones, l’Elena, 
la fi lla gran, i l’Ester, la petita.)

Elena: Ja t’has emprovat el vestit?

Ester: Ja et vaig dir que no serà un vestit de núvia, així, 
tradicional, sinó una altra cosa… A mi no em van, 
aquestes històries.

Elena: Però ram sí que en duràs, com a mínim. Una 
núvia sense ram no és una núvia. Jo te l’escullo, si 
vols, i que sigui una sorpresa… Te’l porto el mateix 
dia ben d’hora.
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Ester: Ai, Elena, no ho sé… ja ho veurem. (Se n’adonen 
que hi és el seu pare, en qui no s’havien fi xat.) Hola, 
papa.

Elena: Hola, papa.

Víctor: Hola, nenes. Filles, no tindríeu per aquí una 
mica de pa o alguna cosa? Em moro de gana.

Elena: Papa, ja saps que no et convé menjar a  deshora… 
Ja menjaràs després, que avui hi ha rostit. Un dia és 
un dia… (L’Elena i l’Ester s’asseuen i continuen la seva 
conversa, però ja no les sentim. En Julià i en Víctor 
tornen a parlar.)

Julià: Escolta, les teves fi lles ja ho saben, que no t’agra-
da el rostit?

Víctor: Com que l’Elisa sempre en feia per Fires…

Julià: És que a casa teva sempre han manat les dones, 
Víctor.

Víctor: I què?

Julià: No, res, doncs això. 

Víctor: Tu què saps, si t’haguessis casat, ja hauries vist 
que sempre és així, un ha de manar i l’altre adaptar-
se; això que cadascú cedeix una miqueta és mentida, 
sempre hi ha un que és més fort… i en el nostre cas 
ho era l’Elisa. I després les nenes. A més, ara ja sóc 
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vell. És clar que tu no vas tenir tant de temps, eres 
tan jove quan…

Julià: Quan em vaig morir. Sí, era molt jove. I pel que 
fa a l’Elisa, no t’oblidis que la coneixia perfecta-
ment. Ella també era la meva xicota. De fet, va ser-
ho abans que teva.

Víctor (que sembla no haver sentit l’últim comentari 
d’en Julià): Que l’has tornada a veure? Allà, vull dir, 
on ets tu.

Julià: Doncs no, la veritat és que no. Clar que gairebé 
em passo més temps aquí amb tu que allà, com tu 
dius… Saps el que més trobo a faltar? Les cigarre-
tes… Ara me’n fumaria una ben de gust.

Víctor: Ara no et deixarien fumar… (pensant-s’hi), si 
estiguessis viu. Et dirien que et va fatal per als pul-
mons o per a la tos o que tindràs un càncer… A més, 
no et deixen encendre una cigarreta enlloc, ni a cal 
metge, ni a les botigues, ni als restaurants… Res de 
res, no es fuma i s’ha acabat.

Julià: I tu els hi fas cas?

Víctor: A veure, què vols que hi faci?… a vegades no 
es té un altre remei.

Julià: Sempre has estat igual, tan dèbil…
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Víctor: Eh, escolta, que no et pots queixar de mi per 
res… Vaig acomplir la meva promesa.

Julià (somrient): Sí, vas acomplir la teva promesa… 
Tard i malament, però la vas acomplir.

Víctor: I què volies que fes? Tu ho tenies molt fàcil, 
t’havies mort. En canvi jo, com li anava a explicar 
a la teva mare i a l’Elisa el nostre pacte? Va ser més 
fàcil així, de nit i sense que ningú ho sabés. Tothom 
va tenir el seu consol: elles, una tomba on plorar-te, 
jo havia fet el que havia de fer i tu vas tenir el que 
volies.

Julià: El que volia… Allò no era com ens ho havíem 
imaginat, saps? Era molt diferent.

(Els personatges que hi ha en segon terme, l’Elena i l’Ester, 
es queden congelats a escena. En Julià baixa d’un salt de 
la tarima i en Víctor s’aixeca, àgil, com si fos un noiet. Va 
canviant la llum, que es concentra, tènue, sobre ells. S’asse-
uen amb les cames creuades en primeríssim terme. Els seus 
gestos i el seu to de veu seran els de dos adolescents parlant 
dels seus assumptes.)

Julià: Aquesta tarda ens capbussarem un altre cop, 
quan surtis del taller.

Víctor: I tu? Que no has de repartir?
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Julià: Sí, però vindré amb els paquets i els deixaré aquí, 
no hi haurà ningú. I ens banyarem en pilotes.

Víctor: No ho sé, fa un fred que pela… A més, la Pilar 
arribarà de la fàbrica cap a les vuit i, si no hi sóc, 
després ho xerra a la nostra mare i tinc problemes 
a casa…

Julià: Hòstia, Víctor, que ja tens 15 anys, no siguis ca-
gat!

Víctor: A mi no em diguis cagat! (S’emboliquen en una 
baralla, roden per terra, se separen.) D’acord, a les set, 
però que no sigui fi ns gaire tard…

Julià: Que no, només una estona, després jo he d’aca-
bar de repartir.

Víctor: Escolta, com creus que era, abans de  submergir-
se?

Julià: Doncs com la Xina, com volies que fos? Has vist 
la pel·li de xinesos de la Katharine Hepburn? (Se’l 
queda mirant un moment.) No, tu què has de veu-
re… Bé, de fet, jo tampoc no l’he vist, però el germà 
del Manel sí, i m’ha dit que duen unes barres so-
bre les espatlles amb una balança a cada costat i que 
sempre mengen arròs.

Víctor: I pa? Que mengen pa? Jo és que sense pa no 
puc passar, encara que sigui negre.
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Julià: Però què dius “encara que sigui negre”, si en ta 
vida has vist el pa blanc…

Víctor: Doncs, és clar que l’he vist, imbècil, que l’An-
gelina, la meva veïna, festeja amb el forner i li deixa 
cada dia una barra sobre la caixa dels ploms de l’es-
cala. L’hi deixa de bon matí, abans de les set, acabat 
de fer i després ella baixa a buscar-lo i es deu infl ar a 
mossegades. Com ell, que li deixa cada marca… Si 
veiessis com té el coll…

Julià: Però, per què no m’ho havies dit, això?

Víctor: Que li fa marques?

Julià: No, burro, que li deixa el pa. Ha de ser per a 
nosaltres.

Víctor: No, no, que em portarà problemes. La meva 
mare i l’Angelina són molt amigues, segur que sa-
ben que he estat jo, l’Angelina sempre li diu a ma 
mare que em convertiré en un brètol si segueixo 
anant amb tu tot el dia amunt i avall, i que em me-
reixo una bona estirada d’orelles. Deixem-ho, vols?, 
parlem de Pequín. Diu el meu pare que els que vi-
vien allà eren fi lipins i no xinesos.

Julià: I ton pare què sap?

Víctor: Doncs més que el teu, que es va deixar afuse-
llar al Camp de la Bota! (Silenci. Els dos es queden 


