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1.    HABITACIÓ HOTEL     INT/ TARDA-NIT 

 

En una habitació petita d’hotel – un llit, una tauleta, una còmoda, una làmpara de peu, 

dues portes i una finetra amb cortines -, ella està tumbada al llit. 

 

ELLA (off): Després de tants anys, encara em seguia fent 

les mateixes preguntes, per què?, què he fet?. 

 

Ella havia marxat de casa. L’havia tornat a pegar al rostre, amb el puny tancat, i l’havia 

empentat fent-la a caure al terra. De nou, havia passat tan ràpid que no havia tingut 

temps de protegir-se, ni tan sols ho havia intentat, després de tot. Però alguna cosa havia 

canviat aquella nit. Feia temps que desitjava desaperèixer, marxar, així que va tancar els 

ulls, mentre la seguia colpejant donant puntades de peu. 

 

ELLA (off): Si pogués no sentir res, adormir els 

pensaments, eliminar els sentiments, potser aconseguiria 

desaparèixer. 

 

La llum de la tarda que entrava per la finestra de l’habitació, s’apagava al mateix temps 

que ella es rendia en el llit. 

 

2.    LAVABO HOTEL              INT/ NIT(FB) 

 

Ella està dins de la petita banyera, amb el cap cot. L’aigua cau lentamente sobre el seu 

cos tremolós, indefens i maltractat. Lentament, aixeca el cap, les llàgrimes li cauen pel 

rostre i es barregen amb la sang dels seus llavis partits, provocant un intens sabor en la 

seva boca, mentre recorda la primera vegada que va passar. 

 

ELLA (off): No aconseguia explicar-me perquè, de sobte, 

m’havia pegat, era el primer cop. Me’l vaig quedar mirant 

com si no conegués l’home que tenia al meu davant (ella 

té la mirada perduda) i amb el que m’havia casat feia poc 

menys d’un any.  
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Ella no va ser conscient del que  havia passat fins que no va sentir el dolor punyent en el 

cap. L’havia colpejat amb el puny, sense avís. El que havia passat era un error, no volia 

fer-ho. Això és el que es deia ella mateixa ja que no es podia creure el que ell acabava 

de fer. 

La llum de la bombeta del bany començava a fallar, s’apagava la seva intensitat, al 

mateix temps que ella perdia les seves forces. 

 

3.    HABITACIÓ HOTEL             INT/DIA (FB) 

 

L’habitació està desendreçada. Hi ha roba pel terra, la maleta mig oberta, un diari 

penjant de la tauleta. Ella està nerviosa, es mou d’un cantó a l’altre de l’habitació sense 

saber què fer. De sobte, s’atura i els seus ulls cansats es queden fixes davant la finestra 

on queden algunes gotes de la pluja que ha caigut. Li agrada l’olor de pluja a l’herba i a 

les fulles dels arbres. Li recorda la seva infantesa, temps feliços ja molt llunyans. 

 

3A.    CARRER                                    EXT/NIT(FB) 

 

Ella -nena d’uns vuit anys, porta un abric i unes botes d’aigua- balla sota la pluja d’una 

nit d’hivern il·luminada per la llum dels fars del cotxe del seu pare. Somriu i es mou 

com si la pluja i el vent la bressolessin, enmig de les ombres i la llum  

 

4.    PASSADÍS HOTEL              INT/NIT (FB) 

 

Ella camina pel passadís de l’hotel. Porta una bossa que agafa amb força entre els seus 

braços. Ha sortit a comprar alguna cosa per menjar. El seu abric i els seus cabells estan 

xops, aquesta nit plou. Té por i no para de mirar al seu darrera per si hi ha algú que l’ha 

seguit. Davant la porta de la seva habitació, treu la clau de la butxaca i amb mà 

tremolosa intenta obrir-la. De sobte, el so d’un tro l’espanta, li cau la bossa al terra i la 

llum s’apaga. Quan torna la llum, ella recull les cosses que li han caigut. La silueta 

d’una persona passa pel seu davant. Hi ha algú al passadís. Ella obre la porta i 

desapareix dins la foscor de l’habitació.  
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5.    LAVABO HOTEL                   INT/ALBA 

 

L’aixeta de la pica està mal tancada, l’aigua cau sense pausa en el lavabo de l’habitació 

encara en penombra. La nit comença a desaparèixer. 

 

6.    HABITACIÓ HOTEL                     INT/DIA 

 

L’habitació està endreçada, només el so de l’aigua que cau trenca el silenci que plana 

sobre l’habitació, mentre el sol dibuixa franges sobre el seu cobrellit i al seu voltant la 

ciutat desperta cruixint amb l’arribada d’un nou dia. Els puntets de la pols queden 

suspesos en l’aire. De sobte, algú colpeja violentament la porta de l’habitació. Ella està 

tumbada al llit. Els seus ulls han deixat d’estar cansats i tristos. Un fil de sang surt de la 

seva boca i un dels braços cau del llit. 

 

ELLA (off): Finalment, aquesta nit, després de tres dies, 

m’ha trobat. Quina llum. Se’m fa estrany però perquè 

hauria de ser-ho. La mort no sempre arriba enmig del fred 

i la foscor.  

 

La llum que entra per la finestra intensa però al mateix temps inofensiva, embolcalla el 

seu cos, mentre a fora el món segueix girant sense adonar-se de la desaparició d’ella.  

 

 

 

 

 

 

 


