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Pròleg

Aquesta peça dramàtica, Semblava una persona com 
qualsevol altra, és una amalgama d’històries creuades 
que desemboquen en un homicidi involuntari.

Un matrimoni ofegat al bell mig de les runes del 
desamor més convencional i ensopit que ens puguem 
imaginar, bastit amb dues psicologies aparentment pla-
nes, la d’ell, l’Enric, que voreja el masclisme més pro-
saic, incapaç d’un mot d’amor, d’un gest romàntic, del 
més mínim acte de servitud davant la seva muller, la 
Joana, que se’ns presenta com una dona obsessiva del 
fill llunyà perquè és l’únic que té, una vegada s’entén 
que l’Enric sols es té a ell i encara. Sense diàleg, sense 
humor i sense sexe: aquesta parella és obscura perquè ni 
tan sols es tenen odi. Senzillament conviuen després de 
dinou anys sense més afegits que el sofriment d’ella per 
arreglar-ho i l’apatia visceral d’ell a l’hora de cercar una 
treva que encamini a una solució que l’Enric sembla 
que ni es planteja.

Una parella d’amigues de sempre que xerren sobre 
allò humà i diví que creua les seves existències. La Neus, 
que ja sap el que és patir la cruenta rebuda de les banyes 
i que sembla instal·lada en la felicitat més plena una ve-
gada ha trobat el seu company actual, Manel. Els obscurs 
del passat li donen una experiència que serà necessària 
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a l’hora de tractar els problemes de la seva amiga Joana. 
El benestar del present li dóna amplitud de perspectiva 
a l’hora de saber què s’ha de fer quan tot explota al da-
vant de l’amiga; davant de l’immens maldecap de Joana 
que es bifurca per diverses obsessions: el malestar amb 
el marit, la llunyania del fill i la incipient arribada d’una 
sentor dins d’ella de sentiments lèsbics provocats per la 
seva professora de ceràmica, la Magda. La Neus no té 
més problemes que els que li planteja l’adolescència de 
la filla del seu company, l’Eulàlia. L’amistat vertadera 
és en aquesta història l’única complicitat veritablement 
ètica perquè és l’única que acaba sense cap taca.

La relació més viva, almenys aparentment, és la que 
mantindran la Magda i la Joana. Comencen sent pro-
fessora i alumna d’un innocent curs de ceràmica. La 
personalitat de Magda serà la més policroma de l’obra, 
i és clar, la personalitat vital de la qual fa gala acaba 
atrapant la gris vida de la Joana. La jove professora 
s’adiu a tot allò que Joana ja ni recordava: indepen-
dència i alegria. I travessar límits es converteix en el 
modus vivendi que experimentarà al costat de la cera-
mista. Fins al punt que aquest desbocament vivencial 
la durà a sentir-se atreta per aquesta bella euga sense 
regnes que la lliguin, que tan bé representa l’antònim 
de la seva perenne estada als estables del tedi de viure 
sense vida. Aquest sentiment lèsbic o d’introducció a 
l’atracció per una dona faran que la Joana senti una 
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contradicció plena de matisos psicològics i que se’ns 
despulli interiorment amb les frustracions que li vénen 
del passat i allò eclipsat que tots d’una manera o una 
altra duem al pòsit de la nostra sexualitat. Confon l’ad-
miració amb l’amor? Necessita quelcom que no tenia 
i Magda li ho dóna? L’enganya hàbilment la profes-
sora? La precipitació dels esdeveniments finals fa que 
aquestes preguntes no quedin del tot respostes, perquè 
l’admirada Magda, la llibertina del supercòctel, la que 
aconsellava la separació radical del marit, ho sap tot de 
la casa de la Joana i desfà el llit mentre la propietària 
aprèn els secrets de la literatura medieval.

Quan la tàctica de Neus mostra les imatges, tot tro-
na sobre la ment de la muller ultratjada i, de sobte, tot 
es fa clar dins la ment de la Joana, que sols ha rebut pa-
raules de reforçament psicològic de la Neus i es dirigeix 
al taller de la Magda amb algunes copes de més. La ce-
ramista té un bust acabat de l’alumna i la rep contenta, 
però aquest estat es va evaporant davant l’actitud de la 
Joana, que acaba escopint-li que ho sap tot. La baralla 
és imminent i esclata, sense armes, però Joana té una 
bessona de fang que li servirà per colpejar mortalment 
el cap de la Magda. Una vegada comprova que ha matat 
la dona que buidava la caixa dels preservatius de la tau-
leta de nit del seu marit pren consciència de l’homicidi 
involuntari que ha perpetrat i passa uns moments d’in-
certitud i de pèrdua. Quan ens la trobem a la cuina, els 
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que coneixem la història que més l’havia admirat de les 
seves classes de literatura medieval no podem deixar de 
pensar en una escena d’Hannibal on Anthony Hopkins 
cuina talment com fa ella un menú ple d’interrogants 
per al seu enemic. La història de Guillem de Cabestany 
fa del canibalisme un acte d’amor. Sols en una dona 
tan mancada d’amor podien haver deixat petjada tan 
profunda aquells mossecs inconscients de l’amant al 
cor mort del poeta de llengua provençal i el posteri-
or suïcidi per la finestra de l’amant davant els ulls del 
marit enganyat. Però Joana és una dona plena d’ètica i, 
com molt bé li havia dit la Neus, de personalitat, i als 
canelons, on el lector-espectador s’afigura el cor de la 
Magda, sols hi ha carn animal i l’ensurt li val (hauria de 
ser així?) a la condemnada Joana per deixar signada la 
venjança amb el marit. Assassina a ulls de la justícia en-
cara que no als de la seva consciència; és clar, l’assassinat 
va ser un accident. Li demana temps al marit que ara sí, 
finalment, ens apareix en la seva natura sense més per-
sonalitat que la falta de personalitat, bragueter, incapaç 
de qualsevol apropament a la sensibilitat, un ésser humà 
sense humanitat… que sols escolta com la seva compa-
nya durant dinou anys li prega que li deixi temps per 
canviar-se de roba i presentar-se a la policia tal com és 
ella. Sabrà aquest treballador de gestoria sense cap to de 
personalitat estar-se pel fill? Què pensarà de sa mare el 
noi llunyà que estudia el primer any de carrera? Quants 
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anys li cauran a la presó? Fins on arribava la culpabilitat 
de la Magda? Mereixia la mort la professora de ceràmi-
ca? Moltes preguntes obertes i, la més important, qui 
semblava una persona com qualsevol altra? Segurament la 
Joana, que no semblava capaç ni de matar una mosca, 
o la Magda, tan llibertina ella però incapaç d’afrontar 
amb mots la seva vida, o l’Enric, tan posat en el seu 
paper de marit dominant potser perquè la simplicitat 
de mires no li deixava fer un altre paper.

L’obra té molts de punts interessants, ja que tots 
semblem, si no se’ns coneix, persones sense tons, ni ma-
tisos, ni colors singulars, i és quan entrem en contacte 
amb els altres quan descobrim els arcs de Sant Martí 
infinits de colors que ens mostren els humans i que 
nosaltres podem mostrar als altres. I aquesta obra de 
context tan domèstic té aquesta oferta, quan menys ho 
esperes, tres existències es creuen i els artificis acaben en 
esclat de mort, presó i decepció, però abans hi ha una 
història i una recerca de vida plena de la protagonista. 
Entra a la presó material però surt de la presó existencial 
on era resclosa, i això, sense ser un èxit, és el cant a una 
personalitat que com Llàtzer ressuscita.

Els cors de Guillem de Cabestany, un poeta, i el de 
la Magda, una ceramista, convergeixen en el fet de crear 
art i en el fet de mentir els altres del triangle. Un cor 
va merèixer un suïcidi; l’altre, un respir de qui va sa-
ber que no l’havia ingerit. Guillem de Cabestany va ser 
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cuinat, menjat (amb els dos sentits del mot: l’amorós 
i el culinari), mentre Magda va ser abandonada amb 
desdeny per l’homicida i oblidada immediatament per 
qui l’havia volgut vomitar quan la pensava dins seu. Les 
històries d’amor amb els anys perden força, romanticis-
me i autenticitat.

Aquesta obra dramàtica de cors plens de desamor, 
de cors freds, de cors inconscients es cuina sota l’atenta 
mirada d’un calendari que ens situa escena per esce-
na, com un director d’orquestra que no vol que cap 
lector-espectador es perdi els fils que teixeixen aquesta 
teranyina que a la fi ens deixa un regust de nosaltres 
mateixos passats pel sedàs de l’art dramàtic i l’argu-
ment literari d’una obra d’aprofundiment psicològic; 
pautes senzilles, però perfectament acabades —no cal 
dir que la senzillesa ben dibuixada és tan complexa o 
més que el barroquisme més accentuat—; més llàgrimes 
que rialles.

Una obra de teatre detectivesca sense detectius, amb 
assassinats sense assassins, de desamor sense amor al-
menys aparentment previ. Una peça on res no s’arregla 
quan tot sembla encaminar-se a arreglar-se: actituds i 
converses.

Les actituds i les converses que desvetlla aquesta 
obra d’Ariadna Herrero són polièdriques perquè duen 
en el seu cabal perfils humans diferents que es troben a 
les pàgines de l’obra. Són perfils que varien en una ma-



Pròleg 11

teixa persona i fan que els personatges siguin irregulars i 
permutables, i això ho agraeix qui mira a escena perquè 
es veu en la necessitat d’estar atent a tots els moviments 
dels personatges, a les seves paraules, a les seves mira-
des.

Joana és com el riu d’Heràclit i una mica com som 
tots aquells que cerquem la felicitat, sempre és la matei-
xa però mai no és la mateixa, i el millor d’ella mateixa 
apareix al final quan la deixa raonar la impotència ele-
gant del moment, quan tot assenyala a la presó. Millor 
això que ser un moble de carn com a la fi resulta el 
pobre —no hi cap cap altre adjectiu— Enric. 

Semblava una persona com qualsevol altra crida amb 
veu senzilla, intel·ligent i irònica els ulls dels lectors i es-
pectadors per gaudir d’una obra que és de tothom sense 
excepció, perquè no hi ha ningú en tot l’abast de la terra 
que algun cop no hagi semblat una persona com qualse-
vol altra, però gràcies als déus tots som únics, insubsti-
tuïbles i amb una clara tendència a la felicitat, i aquesta 
obra aconsegueix obrir-nos els ulls i fer-nos conscients 
de la nostra identitat i accentuar el nostre ímpetu per 
ser feliços i honestos amb tots els que ens envolten, es-
pecialment amb aquells que estimem.

 
Albert Guiu

Escriptor, membre del jurat
del Premi de Teatre La Carrova 2005
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Personatges

Joana: 41 anys.

Enric: 43 anys.

Magda: 32 anys.

Neus: 42 anys.

La Joana és pèl-roja i els seus cabells són llargs i enrin-
xolats. En algunes escenes els durà recollits amb una trena. 
Ha de tenir panxa però sense estar obesa. Sempre vesteix amb 
força bon gust, fins i tot quan porta roba d’estar per casa.

L’Enric és un home madur i atractiu. Els seus cabells són 
curts, sense entrades, de color negre i amb els primers cabells 
blancs. Té els ulls glaucs i la seva mirada és força freda. El seu 
somriure és bonic, temptador, amb les dents molt blanques 
i ben posades.

La Magda és una dona prima, amb poc pit i un físic 
una mica androgin. És bonica de cara i té unes faccions força 
femenines. Porta els cabells curts, no rapats, i unes arracades 
hippies que pengen. No va mai maquillada. Sempre porta te-
xans i alguna samarreta ampla. La roba li ha de quedar bé, 
vesteixi el que vesteixi. Calça vambes en comptes de sabates.

La Neus és una dona plena però bonica de rostre, amb 
unes faccions agradables i càlides.
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Primer acte

Escena i

(Queda il·luminada la cuina del pis de la Joana i l’En-
ric. Seria convenient que els mobles tinguessin una estètica 
dels anys noranta del segle XX. L’espai ha de denotar que 
allí hi viu gent de classe mitjana; per tant, la decoració 
no ha de ser ni gaire opulenta ni gaire austera. L’únic que 
resulta imprescindible és que la cuina aparegui ben neta 
i ordenada i que al centre de l’espai hi hagi una taula 
rodona amb tres cadires. En una paret hi haurà també un 
calendari que indiqui ben gros quin dia és. Hi ha d’haver 
una finestreta que simuli deixar passar la llum de l’exte-
rior. El paisatge que es veurà a través de la finestra podria 
ser un altre bloc de pisos. A la cuina s’hi haurà de col·locar 
un televisor petit amb aparell de vídeo incorporat. En un 
racó ha d’haver-hi una paperera per a les deixalles.

En aquesta primera escena, la taula està parada amb el 
sopar: dos plats de sopa, els coberts, dos gots, una ampolla 
de vi, una safata amb cuixes de pollastre al forn, una altra 
amb pa tallat i un recipient amb fruita. La llum que s’ha 
de veure per la finestra ha de ser llum nocturna. El calen-
dari marca el dia 15 de setembre de l’any 2004.
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A la taula hi seuen la Joana i l’Enric. La Joana duu 
roba d’estar per casa, sabatilles i un davantal posat. L’En-
ric vesteix amb roba formal (pantalons de pinça negres, 
camisa blanca, americana negra i corbata vermella). Tan-
mateix, en aquests moments duu la corbata afluixada i no 
porta l’americana posada; la té penjada a la seva cadira.)

Joana: No se’t fa estrany?

Enric (després d’empassar-se sense presses una cullerada 
de sopa): El què?

Joana: Estar aquí sopant, tots dos sols: sense el nen.

Enric: Ah, sí… Ara que ho dius.

Joana (somrient): Sembla ahir que gatejava pel terra 
d’aquesta cuina i el nostre nen ja va a la universitat. 
(Pausa.) El trobaré tant a faltar! (La cara de la Joa-
na s’entristeix de sobte. Sembla, fins i tot, que estigui 
a punt de plorar.)

Enric: Au va, no comencis! Sempre t’ofegues en un 
got d’aigua. Si el veuràs cada dues setmanes!

Joana: I si ell hagués volgut, cada cap de setmana po-
dria estar aquí! Al cap i a la fi, Jirboa només està a 
una hora en tren de Granerea!

Enric: Els joves necessiten llibertat per autoafirmar-se.
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Joana: Sí, però jo necessito veure el meu nen! La casa 
està tan buida! Tot el dia que deambulo sense esma 
i tot em sembla irreal. No puc assimilar que el nen 
se n’hagi anat.

Enric: Té divuit anys: està en aquella l’edat. O pot-
ser és que no recordes com eres tu als divuit anys? 
Bé que t’escapaves els dissabtes a la nit de casa teva 
per reunir-te amb mi davant dels cinemes Terraqui. 
I després, quan ens quedàvem tots dos sols dins del 
cotxe en el turó de l’Olimp… (Somriu tot murri.)

Joana (preocupada): No m’ho recordis…! Creus que el 
nen tindrà alguna amb qui…?

Enric (interrompent): I potser més d’una i tot! En 
Xavier és molt més espavilat del que tu et penses!

Joana: Ai, no! El meu nen no! Em resulta difícil imagi-
nar-me’l amb una noia. (Pausa.) Prendran precauci-
ons, oi? El nen encara és molt jove per complicar-se 
la vida.

Enric: No siguis tan melodramàtica.

Joana: Tu no em prens seriosament!

Enric: Tinc motius per fer-ho. Dinou anys de matri-
moni m’han fet entendre fins a quin punt pots arri-
bar a ser-ne, de neuròtica.
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Joana: Ai!

Enric: Si el nostre fill fot un bon clau de tant en tant, 
doncs millor per a ell! Molts ja ho voldríem. Tu no 
hauries d’estar preocupada per aquest assumpte.

Joana (després d’un breu silenci): Però és que tot això 
em recorda que el nen se’ns ha fet gran i que potser 
ja no ens necessita.

Enric: Va, vinga, que només s’hi estarà quatre anys, 
vivint a Jirboa, i només durant l’època de les classes. 
Durant les vacances estarà aquí, a casa.

Joana: Quatre anys! I et sembla poc? A més a més, 
ningú no ens diu que quan torni li hagi trobat la 
gràcia, a això de viure en un pis d’estudiants, sense 
nosaltres, i que decideixi independitzar-se immedi-
atament.

Enric: Apa, apa, ara encara no cal patir per això! Si 
decideix independitzar-se després, doncs ja es veurà! 
Com que encara no ha passat, no val la pena estar 
patint per anticipat.

Joana: Tu no m’entens!

Enric: Ja t’ho he dit moltes vegades, t’atabales massa i 
m’acabes atabalant a mi, també.



Semblava una persona com qualsevol altra 17

Joana: El psicòleg diu que haig d’expressar-te el que 
sento a cada moment… I que tu també ho hauries 
de fer amb mi!

Enric: A cada moment tampoc farà falta, no? Segons 
com em resultaria molest haver de veure com t’en-
fonses una vegada rere una altra en un mateix dia. 
(Amb sarcasme.) Prefereixo que me’n facis un resum 
setmanal.

Joana: Sé que em tens per una persona feble, però 
t’equivoques de mig a mig. Jo puc ser molt més forta 
del que t’imagines!

Enric: Vinga, Joana, que són molts anys. Et conec i les 
teves inseguretats han arribat a avorrir-me. També 
has d’entendre el meu punt de vista.

Joana: Què faré sense el meu nen?

Enric (aixecant-se per marxar. Amb ironia): Apunta’t a 
classes de macramé.

Joana (mostrant desil·lusió): No et menjaràs el pollas-
tre?

Enric: Crec que no. De cop i volta sento com si se 
m’hagués format un nus a l’estómac. Pots comptar, 
quan estava a la feina em trobava perfectament bé. 
Mira si em sentia bé que fins i tot he estat capaç de 
riure un parell d’acudits del senyor Sánchez. I tu ja 
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saps que el meu cap és un humorista pèssim. (Pau-
sa.) Bona nit, Joana.

Joana (enfadada): Bona nit i tapa’t!

(L’Enric abandona la cuina i la Joana es queda tota 
sola, asseguda, sense saber què fer amb si mateixa. En 
comptes d’acabar-se el seu plat comença a desparar la 
taula. Mentre ho va fent els ulls se li han d’anar om-
plint de llàgrimes. Quan li regalimin per la cara, la 
Joana recollirà la safata del pollastre i començarà a 
llançar-ne el seu contingut dins la paperera de la cuina 
mentre somica fluixet.)

Joana: Mira que arribes a ser-ne, d’estúpid, quan vols! 
(Pausa.) Tan bé que m’havia quedat avui el pollas-
tre!

(L’escenari queda a les fosques.)
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Escena ii

(S’il·lumina l’escenari. La cuina del pis de la Joana i l’En-
ric ha d’aparèixer endreçada i la taula neta i desparada 
completament. Al centre de la taula només hi resta el bol de 
la fruita com a element decoratiu. La finestreta de la cuina 
ha de deixar passar una llum clara i matinal. El calendari 
marca el dia 16 de setembre del 2004.

La Joana apareix novament amb la roba d’estar per casa 
i posa a escalfar una cafetera als fogons. Quan la Joana 
es posa a treure d’un armari una tasseta, un platet i una 
cullereta, sona el timbre de la porta principal del pis i la 
Joana abandona l’escenari per anar a obrir la porta. A 
continuació se sent com la porta s’obre i una conversa que 
transcorre fora de l’escenari.)

Joana: Goita-la ella! Què fas per aquí, Neus? No són 
més de les deu del matí.

Neus: Hola, Joana. Que puc passar?

Joana: I és clar, dona! Estava preparant cafè. Que en 
voldràs?

Neus: Doncs una tasseta ben calentona m’aniria bé, no 
et pensis, al carrer ja comença a fer-hi fred aquests 
dies.
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Joana: La tardor és un fàstic.

Neus: Sí, a mi desprendre’m de l’estiu em costa bas-
tant. (Rient.) La tardor és una autèntica llauna.

Joana: Passa, passa. Anem a la cuina que així podré 
vigilar la cafetera.

 (Després d’un breu silenci apareixen la Joana i la 
Neus per un cantó de l’escenari.)

Joana (dirigint-se a un armari per agafar una altra tas-
seta per a la seva amiga): Però seu, no et quedis aquí 
dreta!

Neus (asseient-se): Gràcies.

Joana: I què tal en Manel?

Neus: Molt bé, però va cansat tot el dia. L’ascens ha 
significat també molta més feina. No ho sé, segons 
com preferia que cobrés menys però que fes més 
bona cara. Últimament sembla un zombi des que 
s’aixeca al matí fins que se’n torna a dormir al llit. 
(Pausa.) De totes maneres, l’Eulàlia ha trobat una 
feina i diu que es pagarà les seves coses. Ja veurem 
quant de temps aguanta treballant, aquesta mossa!

Joana: Va, has de tenir més fe en l’Eulàlia. (S’acosta 
amb una safata amb tots els utensilis necessaris per 
prendre cafè. Els diposita a la taula i ella s’asseu en 
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