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Lara Díez Quintanilla / TEXT I DIRECCIÓ
Es gradua en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona al mateix temps que es llicencia
en Psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya. Més endavant, cursa la formació de Psicoterapeuta de grups i famílies pel Grup Alfa. Combina la seva formació com a psicòloga treballant amb la Dra. Àngels Vives Belmonte i el Dr. Ignasi Bros en l’observació de grups i completa
la seva formació com a actriu, dramaturga i directora amb Pablo Messiez, Claudio Tolcahir,
Sergi Belbel, Alistair McDowall, entre altres.
Creadora de les companyies retreTTeatre i LA VOLCÀNICA amb les que actualment treballa,
segons la producció, com autora, directora o actriu. Va ser autora resident de la Sala Beckett la
temporada 2020-21.
Els seu darrer treball és El buit de la parcel·la oblidada, una trilogia existencialista composta
per Omplint el buit (La Gleva, maig 2019), Les oblidades (Teatre Akadèmia, maig 2019) i La nostra parcel·la (Teatre Lliure, març 2020).
Ha obtingut el premi Zapping a millor actriu de televisió el 2017, el premi Píndoles 2017 per
Notícies del futur, el premi Píndoles 2018 i el premi Mikroakadèmia 2018 per Jocs perillosos i
el premi Crítica Serra d’or 2018 per la seva obra Herència abandonada reestrenada el gener
de 2020 a la Sala Beckett, on va ser autora catalana al taller internacional de l’Obrador d’estiu
2019.

Montse Morillo / DOCTORA SALA

MONTSE MORILLO
Estudia Art Dramàtic a l’Institut del Teatre de Barcelona i a la Central School of Speech and
Drama de Londres. Amplia la seva formació de manera continuada amb entrenaments i cursos
impartits, entre altres, per Will Keen, Andrés Corchero, Constanza Brncic, Carlota Ikeda, Hisako
Horikawa, Théâtre du Mouvement, Miguel Manzo, Anna Subirana, Sol Picó, Ditte Berkeley i
Sergiu Matis, així com en Body Mind Centering i en el Dance Intensive Program de l’escola de
dansa contemporània Tanzfabrik Berlin.
Des del 1997 treballa com a actriu a la televisió, el teatre i el cinema. En l’àmbit audiovisual
l’hem vist a La Riera, El cor de la ciutat, Porca Misèria, Temps de Silenci, La Laura i Cerca de tu
casa.
En teatre ha treballat, entre altres, amb Mario Gas, Pau Miró, Lluís Pasqual, Carol López, Jordi
Prat i Coll, Ferran Utzet, Mireia Chalamanch i Sergiu Matis.

* El paper de la Doctora Sala serà interpretat per la Montse Morillo del 24 de febrer al 28 de
març. La resta de funcions a la Flyhard (del 31 de març al 18 d’abril) serà interpretat per Lara
Díez Quintanilla.

Anna Pérez Moya i Gemma Polo / TÀNIA

ANNA PÉREZ MOYA
Va graduar-se l’any 2017 a l’Institut del Teatre de Barcelona especialitzant-se en teatre físic.
L’any 2012 finalitza els estudis de Mim Corporal Dramàtic a la Internacional School of Corporeal Mime de Londres passant abans pel Centre de Formació i Creació Moveo de Barcelona.
Participa com a performer a la última creació d’Agrupación Señor Serrano The Mountain, actualment en gira.
Ha participat en altres produccions com: FRANK, creada i dirigida per Clara Manyós i Xesca
Salvà (Teatre Lliure, maig del 2021), Protocolos de acción frente a lo desconocido de Francesc
Cuéllar, Fundación Agrupación Colectiva (Festival Escena Abierta de Burgos 2020 i Festival TNT
2019) i també, sota la direcció del ballarí i coreògraf Andrés Corchero a Teresa, peça estrenada
i produïda pel Mercat de les Flors el març del 2021.

GEMMA POLO
Realitza l'itinerari de teatre físic / visual a l'Insitut del Teatre de Barcelona. Ha participat en
produccions com "The Show Must Go One" de Jerome Bel al Mercat de les Flors de Barcelona
(2015) o "En Lo Alto Para Siempre" Juan Navarro i Gonzalo Cunill, Teatre Lliure (2020); paper
pel qual ha rebut el premi d'Actriu Revelació en els Premis TeatreBarcelona 2020. També ha
treballat amb la Cia Marionetarium i altres formacions de teatre de visual i de carrer.
És cantant i compositora del grup de música català Roba Estesa.

* El paper de Tània estarà interpretat durant quatre setmanes per Anna Pérez Moya i durant les
altres 4, per Gemma Polo, que ja va participar en la lectura dramatitzada que es va fer del text a la
Sala Beckett.

proposta seleccionada convocatòria de projectes dels teatres de proximitat

lectura dramatitzada a la Sala Beckett

EL SENSESPAI.
La DRA. SALA està asseguda a la seva consulta. Obre l’ordinador que
té a una tauleta al seu costat. La llum baixa i veiem a la paret la
projecció d’un correu electrònic entrant on hi posa SANDRA CARMONA.
El correu s’obre i veiem com es va teclejant el següent text:
Benvolguda Laura,
Et derivo el cas de la Tania Lemis Pintor, és aquell que et vaig
comentar.

Està

en

una

situació

molt

fràgil

amb

alt

risc

d’abandonament del tractament. Ja sé que no és fàcil però no se
m’acut ningú millor que tu per atendre-la en aquests moments. És
molt possible que no funcioni però, si es pot vincular amb algú,
aquesta persona ets tu.
Gràcies i estem en contacte,
Sandra.

SESSIÓ 1
DRA. SALA- Hola Tania. Endavant, sisplau.
Tània fa una petita passa.
DRA. SALA- Sóc la Doctora Laura Sala.
DRA. SALA li ofereix la mà a TANIA. Ella dubta i, finalment, li
dóna la mà.
DRA. SALA- Com t’ha dit la Doctora Carmona, jo portaré el teu cas.
Silenci. TÀNIA no es mou.
DRA. SALA- Et ve de gust seure?
TANIA- No.
DRA. SALA- D’acord.
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Silenci
DRA. SALA- En què puc ajudar-te?
TANIA- En res.
DRA. SALA- Perquè has vingut, doncs?
TANIA- M’han obligat.
DRA. SALA- Qui?
TANIA- La Dra. Carmona.
DRA. SALA- Com t’ha obligat?
TANIA- Em va dir que havia de venir aquí a fer un tractament. Però
jo no necessito tractament.
DRA. SALA- D’acord. Hi ha moltes maneres de dir-ho... podem parlar
de tractament, de teràpia, de treball, ... son maneres de referirse a crear un espai per poder pensar.
TANIA- Jo no necessito cap espai i ja sé pensar.
DRA.

SALA-

No

és

qüestió

de

necessitar...

l’espai

va

bé,

per

digerir, per respirar...
TANIA- Em vareu empresonar.
DRA. SALA- Com?
TANIA- Em vareu empresonar, lligar, obligar a prendre pastilles...
pastilles que engreixen... pastilles que paralitzen...
DRA. SALA- Em sembla escoltar que has passat per molt patiment.
TANIA- No en té ni idea. No en teniu ni idea.
DRA. SALA- Potser m’ho podries explicar.
Silenci.
TANIA- Ja us conec. Ja sé de quin pal aneu.
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DRA. SALA- Encara no ens coneixem.
TANIA- A mi no m’enganyeu.... si no em quedo aquí, em tornareu a
tancar. I així un cop i un altre fins que em mori.
DRA.SALA-

Vols

dir

que

si

no

aprofites

aquest

espai,

el

teu

patiment continuarà i et tornaràs a posar en risc.
TANIA- No! No vull dir això! No digui coses que no he dit! Sap
perfectament que si ara marxo em tancaran un altre cop. M’estan
vigilant.
DRA. SALA- Puc donar-te la meva paraula que aquest és un espai
lliure per tu. És teu. És el teu espai. Pots habitar-lo o pots
marxar...

si

decideixes

marxar,

igualment

aquest

espai

segueix

aquí. Per tu.
TANIA- Si marxo no em tancaran?
DRA. SALA- No, no et tancaran.
Silenci.
DRA. SALA- Crec que hem de donar-li voltes a aquest plantejament
que fas de “tancar”.
TANIA- Veus? Em tancaran.
DRA. SALA- No. Tania, perquè et van ingressar?
TANIA- Perquè m’ho pregunta si ja ho sap?
DRA. SALA- Pots tutejar-me.
TANIA- Ja ho sapsssssssss.
DRA. SALA- M’agradaria que m’ho expliquessis tu.
TANIA- Ja ho sapsss...
DRA. SALA- D’acord. Et diré què és el que jo sé: Vas arribar amb
una ambulància el dissabte a la nit a les dues de la matinada amb
4

una

intoxicació

ingerit

4

medicamentosa.

compostos

paracetamol,

3

d’àcid

ibuprofens,

Si

l’informe

acetil
4

és

salicílic,

relaxants

correcte
5

musculars

havies

compostos
amb

de

alcohol,

concretament, vi i ginebra.
A urgències van encarregar-se d’ajudar-te a superar la intoxicació
i, després, vas estar ingressada per rehabilitar-te.
TANIA- Ingressada? Tancada envoltada de bojos.
DRA.SALA- L’ ingrés es va fer a la unitat psiquiàtrica d’aguts
perquè es va fer un diagnòstic d’intent d’autolisi.
TANIA- Autòlisi. Això que és? Intent de suïcidi?
DRA. SALA- Sí.
TANIA- Perquè poseu noms tan estranys?
DRA. SALA- Auto (per si mateix) lisi (descomposició).
TANIA- Jo no em feia mal. No enteneu res. Res de res.
DRA. SALA- Potser podries explicar-m’ho.
TANIA- Vosaltres em fèieu mal a mi, lligant-me i atiborrant-me de
pastilles.
DRA. SALA- Entenc que les pràctiques utilitzades potser no van ser
adequades. La intenció era frenar la velocitat de patiment en la
que va semblar que estaves immersa.
TANIA- Lligant?
DRA. SALA- Fent els possibles per a que descansessis.
TANIA- Lligant.
DRA. SALA- Perdona, Tania. No t’haurien hagut de fer contenció
mecànica. Et demano perdó. Els humans tenim moltes dificultats quan
ens trobem davant de situacions desbordants i el sistema sanitari
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encara en té més, de limitacions. La intenció era ajudar-te

a

frenar la velocitat de patiment.
TANIA- Com li dieu a lligar? Contenció què?
DRA. SALA- Mecànica.
TANIA- Contenció mecànica. Sona menys a lligar. Però és lligar.
Lligar una persona com si fos un animal. Lligar a una persona...
Lligar.
DRA. SALA- Sento que et veiessis sotmesa a aquestes pràctiques.
TANIA- Ho sents però, la intenció és el que compta no? Puc matar-te
si era amb bones intencions?
DRA. SALA- No dic això.
TANIA- Sí que dius això! I també dius que és el meu espai, aquest.
Quina merda d’espai és si podeu lligar-me, obligar-me a drogar-me i
pensar per mi... eh! Amb bones intencions!
DRA. SALA- Et demano perdó, Tania. No t’haurien d’haver lligat.
TANIA- Ni obligat a prendre pastilles que engreixen.
DRA. SALA- Podràs parlar del teu tractament farmacològic amb la
teva psiquiatra. T’han donat l’alta. No t’obligaran a res. Et van
administrar

aquelles

pastilles

per

frenar

una

situació

de

desbordament.
TANIA- No estava desbordada.
DRA. SALA- I com estaves?
TANIA- Perquè t’ho hauria d’explicar? Perquè he de parlar amb tu
que no et conec de res?
DRA.

SALA-

No

en

tens

cap

obligació.

Jo

només

estic

aquí,

em

mantinc a la teva disposició i m’ofereixo a acompanyar-te.
TANIA- On?
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DRA.

SALA-

Les

persones,

quan

passem

per

situacions

de

molt

patiment o de confusió, necessitem un espai de digestió per a que
aquell patiment o confusió es transformi i ens puguem alliberar del
dolor que ens provoca. Sinó, el patiment es queda centrifugant i
danyant-nos a dins nostre.
TANIA- No sabeu res. Res de res. RES. Us creieu molt llestos i no
sabeu res.
DRA. SALA- Tens raó. No en sé res de tu. Podries explicar-m’ho, si
vols.
TANIA- Com sé que puc confiar en tu?
DRA. SALA- Te’n dono la paraula.
TANIA- No és suficient. Dius això però desapareixeràs. I quan em
tornin a tancar, a lligar i a maltractar... tu no hi seràs.
DRA.

SALA-

Si

tornes

a

posar

en

risc

la

teva

vida,

molt

possiblement, s’activarà un dispositiu d’ajuda amb uns protocols
que tenen les seves limitacions.
En aquest espai podem treballar per a que no tornis a posar en risc
la teva vida.
TANIA- Jo no em vaig posar en risc! Òstia! Estava en risc! Allò era
l’única manera de salvar-me!!!
DRA.SALA- T’assembla bé si seiem?
TANIA marxa de l’espai amb cop de porta.
La DRA. SALA es queda asseguda a la seva consulta. Obre l’ordinador
que té a una tauleta al seu costat. La llum baixa i veiem a la
paret la projecció d’un correu electrònic entrant on hi posa LAURA
SALA. El correu s’obre i veiem com es va teclejant el següent text:
Benvolguda Sandra,
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He fet una primera sessió amb la pacient Tania Lemis Pintor. Hem
sostingut deu minuts. No sé si accedirà a tornar. En qualsevol cas,
et proposo que valoris la retirada progressiva farmacològica i la
prescripció d’ansiolítics si precisa. Per un altra banda, si torna
a fer un ingrés, haurem d’estar molt atentes i frenar els protocols
de contenció mecànica abans que s’activin.
Gràcies, seguim,
Laura
Veiem a la paret la projecció d’un correu electrònic entrant on hi
posa SANDRA CARMONA. El correu s’obre i veiem com es va teclejant
el següent text:
Benvolguda Laura,
He valorat i retirat la medicació, he insistit molt en que segueixi
el teu tractament psicològic. Veurem què passa. Estàs d’acord amb
mi amb el diagnòstic de Trastorn límit de la personalitat? Em
sembla que és un cas de manual.
Seguim,
Sandra.
Veiem a la paret la projecció d’un correu electrònic entrant on hi
posa LAURA SALA. El correu s’obre i veiem com es va teclejant el
següent text:
Benvolguda Sandra,
Doncs veurem com segueix.
Sí. Em sembla adequat el diagnòstic de TLP.
Seguim,
Laura
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SESSIÓ 2
Apareix a l’espai TANIA. DRA. SALA s’aixeca per rebre-la.
TANIA- Que consti que vinc per vostè, no perquè jo vulgui.
DRA. SALA- Hola Tania. (Li ofereix la mà) estic contenta que hagis
vingut.
TANIA- La Doctora Carmona m’ha dit que em treu les pastilles que
engreixen perquè tu li has dit però amb la condició que et vingui a
veure.
DRA. SALA- A veure, aclarim unes coses: vam parlar amb la Doctora
Carmona

i

ella

va

decidir

prescriure’t

ansiolítics

només

per

moments de necessitat, però no com a tractament regular.
TANIA- Sí.
DRA.SALA- El tractament que tenies fins ara pot provocar com efecte
secundari retenció de líquids però no son unes pastilles que el seu
objectiu sigui engreixar.
TANIA- Engreixen.
DRA. SALA- Has notat algun altre efecte?
TANIA- M’adormen.
DRA. SALA- T’ha anat bé dormir i descansar?
TANIA- No me’n prendré ni una més.
DRA. SALA- D’acord.
TANIA- D’acord?
DRA. SALA-

Respecto la teva decisió de no prendre més fàrmacs

sempre i quan no posis la teva vida en risc.
A no ser que t’estiguessis referint a que no volies tornar-te a fer
mal amb una sobredosis de pastilles.
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TANIA- No em feia mal, em protegia.
DRA. SALA- De qui?
TANIA- És molt llarg.
DRA. SALA- Tenim temps.
Silenci.
DRA. SALA- Amb la Dra. Carmona també vam parlar que seria important
que poguessis aprofitar aquest espai

però en cap moment va ser una

condició obligatòria/
TANIA- Estic aquí, no?
DR. SALA- Sí.
TANIA- Doncs ja està.

Prou. (S’asseu) Què vol que li expliqui?

DRA. SALA- Pots tutejar-me.
TANIA- Què volsssss que t’expliqui?
DRA.SALA- El que et vingui de gust.
TANIA- No em ve de gust dir-te res.
DRA. SALA- D’acord.
TANIA- D’acord? És clar! Sóc imbècil... a tu tot t’importa

un

pepino, no? (S’aixeca) vens aquí, a cobrar i m’importa una merda
tot.
DRA.

SALA-

M’importa

molt

el

que

em

vulguis

contar,

però

no

t’obligaré a parlar.
TANIA- Però pregunta’m alguna cosa, no? És el que fan els psicòlegs
i psiquiatres. Jo contesto però no esperis que surti de mi posar-te
a explicar res.
DRA. SALA- D’acord. Pots explicar-me, sisplau, per a que jo pugui
entendre, què t’ha portat a aquesta situació?
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TANIA s’asseu.
DRA. SALA- Abans, però, deixa’m dir-te una cosa... l’altre dia no
en vaig tenir l’ocasió i et demano disculpes:
Aquest és un espai completament confidencial. Res del que diguis
podrà ser utilitzat en contra teva ni sortirà d’aquí. Pots sentirte lliure per compartir i dir el que vulguis sempre que sigui dins
del respecte mutu.
TANIA- I si dic que vull matar a algú?
DRA. SALA- Dir o pensar no és fer. Hi ha una diferència important.
Es pot desitjar la mort i no passa res, les coses es poden pensar.
TANIA- Tu has desitjat la mort a algú?
DRA. SALA- Els meus desitjos i opinions no son importants al teu
espai.
TANIA- Perquè?
DRA. SALA- Perquè aquest és un espai per tu. Jo ja tinc el meu.
TANIA- Ah, sí?
DRA. SALA- Sí.
TANIA riu.
DRA. SALA- Què t’ha fet somriure?
TANIA- No vull ofendre’t però estar parlant amb una psicòloga que
necessita una psicòloga és molt trist.
DRA. SALA- Creus que jo no puc necessitar ajuda?
TANIA- Sí, és clar... però et dediques a...
DRA. SALA- Creus que si jo necessito ajuda no puc atendre’t?
TANIA- No... jo no he dit això... però...
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DRA. SALA- Jo necessito tenir un espai i un temps on poder pensar
les coses que em passen.
TANIA- Però és una cadena de bojos.
DRA. SALA- Consideres que estàs boja?
TANIA- No.
DRA. SALA- Jo tampoc. Ni et considero boja ni em considero boja.
TANIA- Tens davant un ordinador que diu que jo sí que estic boja i
que necessito a algú com tu per a que tracti la meva bogeria.
DRA. SALA- Això no ho diu al meu ordinador.
TANIA- I què hi diu?
DRA. SALA- Expliquen la cadena de successos des del 24 de març fins
avui.
TANIA- Encara no sé si puc confiar en tu.
DRA.SALA- Imagino que les coses que t’han passat t’han portat a
desconfiar de tothom.
TANIA- Com ho saps?
DRA. SALA- No ho sé. Intento imaginar perquè tens por a parlar.
TANIA- No, jo no tinc por! Jo no tinc por!
DRA. SALA- Jo no et jutjaré, ni et qüestionaré. Només pensaré amb
tu el que vulguis compartir.
TANIA- No vull compartir res!
DRA. SALA- D’acord.
Silenci.
TANIA- Estarem tota l’estona així?
DRA. SALA- És el teu espai. Fes-ne el que vulguis.
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TANIA- No vull fer res. Estem perdent el temps.
S’aixeca. S’atura. Silenci. La mira.
TANIA- Per què no em preguntes com fan tots?
DRA.SALA- Vull que escullis tu què m’expliques... però si t’ajuda
podria preguntar-te, per exemple, com va començar tot?
TANIA- Jo que sé...
Silenci.
TANIA- Està bé. Parlaré. Però que consti en acta, al teu ordinador
i a tot arreu, que ho faig per tu. Perquè m’has ajudat a treure les
pastilles que engreixen i per no haver de suportar a la meva mare
menjant-me l’orella dient-me que vingui, ni córrer el risc que la
Doctora Carmona em torni a tancar.
Parlo per això. Jo no vaig posar la meva vida en risc. Ni necessito
ajuda, ni tractament, ni res. Queda clar?
DRA. SALA- Claríssim.
TANIA-

Bé.

El

pianista.

Tot

va

ser

pel

meu

pianista.

Per

on

començo?
DRA. SALA- Per on vulguis.
TANIA- Li vaig demanar que em fes classes particulars de piano. No
és que jo volgués les classes... les volia ell. Ell volia fer-me
classes per satisfer el seu desig de tenir-me a prop.
DRA. SALA- Entenc que aquest noi necessitava donar-te classes de
piano?
TANIA- Em necessitava a prop. Les classes eren una excusa.
DRA. SALA- I tu?
TANIA- Jo no necessito a ningú. Jo no el vaig buscar! Va ser ell.
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DRA. SALA- D’acord.
TANIA-

No

el

coneixia

de

res...

va

ser

un

flechazo...

només

veure’ns era com que ens coneixíem de sempre... com si tota la vida
l’hagués estat buscant. Jo era la seva escollida i m’havia de
comportar com a tal.
DRA. SALA- Com ho vas saber?
TANIA- Només amb mirar-lo als ulls ja sabia tot el que ell volia.
M’ho

va

dir.

Em

despullava

i

em

posseïa

amb

aquella

mirada

i

aquelles mans enormes... no feien falta paraules... ens comunicàvem
amb els ulls, amb la pell... volia deixar-me portar pel seu poder
d’atracció magnètica... volia que em portés lluny i no tornar mai
més.
DRA. SALA- Perquè volies que et portés lluny?
TANIA- Perquè estic fins als nassos de tot i de tot el món. No em
comprèn ningú. No em pot comprendre ningú. La gent que escolta les
meves

merdes

pensa

que

sóc

una

traumatitzada

i

em

dona

per

impossible. Odio que pensin que sóc una traumatitzada.
En realitat, expliqui el que t’expliqui, escriuràs al meu historial
“és una traumatitzada”
Fes-ho. No m’importa el que pensi la gent.
DRA. SALA- No anotaré res al teu historial. Em limito a escoltar-te
i

demanar-te

algun

aclariment

per

poder

comprendre.

Encara

que

sigui una petita part. Volia saber perquè volies marxar lluny. Era
perquè ningú et comprenia?
TANIA- No! Qualsevol persona que estigui a la meva situació voldria
marxar corrents!
DRA. SALA- Per què?
TANIA- Com que per què? Perquè sí! Perquè és així! Visc amb la meva
mare que té problemes de mobilitat per una caiguda que va tenir i
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amb el meu germà petit que fa el que li dóna la gana. Té disset
anys i tracta molt malament a la meva mare.
DRA. SALA- Tens possibilitat de viure a un altre lloc?
TANIA- Impossible. Jo no puc marxar d’aquesta merda de casa perquè
em necessiten. Necessiten la meva ajuda o sinó no poden viure, es
matarien.
DRA. SALA- Com ho penses això?
TANIA- No ho penso! És així! Sense mi s’enfonsen. Punt. Si els
deixo, es destrueixen. Punt. Fi. És així.
DRA. SALA- Això és molta responsabilitat per tu.
TANIA- És així, no es pot fer res.
DRA. SALA- I el teu pare?
TANIA- No he tingut pare.
DRA. SALA- Va morir?
TANIA- Sí.
DRA. SALA- Ho sento. Fa molt temps?
TANIA-

Jo tenia 6 anys.

DRA. SALA- Com va morir?
TANIA- Un accident, amb el camió.
Silenci.
TANIA- Mira! Ja poses cara de pena! Ja comences a pensar que sóc
una pobreta traumatitzada.
DRA.

SALA-

No,

no

és

així

Tania.

Potser

he

canviat

la

meva

expressió perquè he pensat en el dolor que podria provocar perdre
al teu pare tan petita.
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TANIA- No, no ho saps! No saps res del meu pare. No saps si va ser
una pena o una alegria o si el veia poc o molt.
DRA. SALA- És veritat. Quina relació tenies amb ell?
TANIA- Això no té res a veure amb el que he passat. RES. Ara només
voldràs parlar d’això! Ara només em preguntaràs per la meva família
i trauràs conclusions falses. Un munt de mentides de merda sobre
per què m’ha passat el que m’ha passat. Tots sou iguals. Us encanta
furgar amb la família.
DRA. SALA- Només t’he preguntat concrecions per poder comprendre la
teva situació.
TANIA- T’estava explicant la història del meu pianista i només tens
interès per la meva família. Ells! ELLS! ELLS! Sempre ells!!!!!
DRA. SALA- M’interesses tu i tot el que sents i expliques, Tania.
La teva realitat familiar també forma part de tu. No son ells.
TANIA- Ara no pinten res.
DRA. SALA- D’acord. Disculpa. Què va passar amb el teu pianista?
TANIA- Quedàvem per fer classes de piano... El silenci de la sala
era insuportable, el cor el bategava a mil, les mans em tremolaven,
només la seva proximitat em tornava boja.
Mai m’havia sentit així. He tingut moltes aventures però mai com
aquella. Es mossegava el llavi inferior quan tocava el piano, els
ulls se li movien amb concentració i jo allà. Em

desquiciava,

necessitava que em mirés com mirava al piano, que em toqués així.
Tenia enveja d’un puto piano!
DRA. SALA- Què impedia que poguéssiu tenir una relació?
TANIA- Estava amb una dona. Però no era feliç amb ella.
DRA. SALA- Com ho sabies?
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TANIA- Es notava. Aquestes coses es noten. Sempre evitava parlar d’
ella

i

el

poc

que

ho

feia

era

per

fer

comentaris

negatius.

Esquivava dir el seu nom...
Estaven

malament.

comprenia...
potencial.

ell
Jo

sí

Era
és

un

que

evident.

Però

ànima

lliure,

el

comprenia.

continuaven.
artista
Era

i

Ella
amb

l’única

no
un

que

el
gran

podia

comprendre’l.
Sabia que em desitjava però no era capaç de tocar-me. Sabia que li
agradaven les ballarines (ell tocava per ballarines) i jo havia de
ser la seva ballarina.
DRA. SALA- Tens formació com a ballarina?
TANIA- Tota la vida. Odio ballar però forma part de mi. Al que he
volgut dedicar-me realment és al piano. Com el meu pianista. Ser el
meu pianista i fusionar-me amb ell amb el piano.
DRA. SALA-

Perquè vas fer dansa?

TANIA- La meva mare em va apuntar a dansa perquè ella sempre havia
volgut ballar. La meva mare volia ser jo. Tot el que ella volia
ser, ho sóc jo. Volia dir-se com jo.
Sempre em repeteix “No et pots queixar, tens tot el que qualsevol
persona pot desitjar”.
Ja sé perquè m’ho ha preguntat.
DRA. SALA- El què?
TANIA- Això de si tinc formació com a ballarina.
DRA. SALA- Perquè penses que t’ho he pregunt/
TANIA- Et sorprèn que sigui ballarina amb el cos que tinc, veritat?
DRA. SALA- Què li passa al teu cos?
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TANIA- No fingeixis que no ho veus. És obvi. Estic grassa. No! No
em vinguis amb la merda de “No, no, no, estàs molt prima, bla, bla
bla!” Estalvia-t’ho! És el primer que pensa tothom després de saber
que sóc ballarina “massa gorda, massa formes per ballar!”
DRA. SALA- A mi no m’ha semblat res d’això, tot i que, el que a mi
em sembli el teu cos, aquí no té cap importància. El que sí que té
importància és el que et sembli a tu.
TANIA- Un altre cop! Que és evident!! Que jo ja puc pensar o em pot
semblar el que vulgui! El meu cos no és adequat! Vaig tenir pànic
quan vaig imaginar que el meu pianista em podria veure despullada.
DRA. SALA- Perquè?
TANIA- Perquè s’espantaria... el decebria... li provocaria rebuig o
fàstic. Per això em vaig preparar. Passava els dies sense menjar
pràcticament res.... sí! Ja sé què estàs pensant però no. No tinc
anorèxia ni merdes. Simplement sé controlar-me amb el menjar. Jo no
tinc tanta gana com té la gent. Puc no menjar i no passa res... de
fet, tot em donava fàstic en aquell moment. Tot. No volia ingerir
res, em semblava verí. Cada vegada que veia menjar m’imaginava
aquell greix fastigós que s’acumula a les cartucheres pressionantme els pantalons.
DRA. SALA- Però els so de protesta de l’estomac demanant menjar el
tenies

com

tenim

tots,

és

real...

el

cos

expressa

les

seves

necessitats.
TANIA- Pot ser... però no els sento ni escolto. És com fer-li cas a
un nen. Quant més li facis, més plorarà. Has d’acostumar-lo. Ja
està.
Vols que seguim parlant de menjar? Així podràs seguir valorant si
em poses en aquells camps de concentració d’engreixament de porcs.
DRA. SALA- Com?

18

TANIA- Tenia una companya de classe que ella sí que estava prima.
Ella sí que tenia el cos perfecte de ballarina. La van ingressar
dues vegades en un lloc d’aquells que t’obliguen a menjar.
DRA. SALA- Suposo que estàs parlant d’un tipus de clíniques per
tractar l’anorèxia.
TANIA- Centres d’engreixament de porcs.
DRA. SALA- No estic valorant ingressar-te enlloc.
TANIA- És clar! Perquè estic gorda i no ho necessito!
DRA.SALA- No és per això. És perquè simplement estic escoltant,
tractant d’entendre i pensar amb tu el que m’expliques. Vols que
seguim parlant del menjar i del teu cos?
TANIA- No.
DRA. SALA- D’acord. Si et ve de gust, continua explicant-me la teva
història amb el teu pianista.
Silenci
TANIA- Una tarda, en una de les seves classes, entre bromes, el meu
pianista em va dir que estava sol el cap de setmana.
Jo li vaig explicar que aniria a veure un espectacle de la nova
companyia de dansa. “Vas sola?” em va preguntar... “anava a anar
amb algú però no tinc qui m’acompanyi, per?”, “No... es que m’han
parlat molt bé d’aquest espectacle... jo també volia anar...” i em
va demanar si podíem anar junts. Vaig sentir una emoció difícil de
contenir.
El dissabte em vaig comprar un vestit, roba interior, no vaig
menjar durant tot el dia, em vaig dutxar durant una hora i mitja i
em vaig preparar.
La meva mare no parava de dir-me “On vas? Què vas a buscar avui?
Menjar! Menjar és el que hauries de fer! Estàs molt prima!” En
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realitat el que vol és que estigui grassa com ella per sentir-se
menys culpable de la seva gordura.
DRA. SALA- La teva mare té problemes de sobrepès?
TANIA- La meva mare no se n’adona. No s’adona de res.
DRA. SALA- De què creus que s’hauria d’adonar?
TANIA- És una manera de parlar! Tot són problemes i tot és ella.
Ella, ella, ella i ella! Li vaig dir que aniria a dormir al pis.
Tenim un pis llogat amb un grup d’amics i, de vegades, anem a fer
festes o a dormir. Però a ella no li va semblar bé! “Tu i el teu
germà em matareu a disgustos! Un dia vindreu i jo ja no hi seré!”.
Vaig tancar la porta de cop i encara se sentien de fons els seus
crits. Em donava igual. Tot el món em donava igual perquè anava a
viure la nit de la meva vida.
Ja ho veia: primer l’espectacle, després prendríem alguna cosa, ens
emborrachariem i acabaria a casa seva o a un hotel. No em quedaria
a dormir encara que ell m’ho demanés.
DRA. SALA- Ho tenies tot pensat.
TANIA- Tot. Havia pensat cada petó, cada carícia, cada paraula... i
tot era perfecte. Els carrers estaven preciosos i el cel tenia un
color de posta de sol increïblement bonic. El més bonic que mai
havia vist quan, de sobte, vaig veure un missatge seu: “He tingut
un imprevist. Ho sento molt però no podré quedar ni venir”.
En aquell moment tot es va aturar. No veia ni sentia res. El món va
desaparèixer. “Ves a la merda!” Pensava. “T’odio, t’odio, t’odio
amb tota la meva força”. Segur que s’ho havia repensat i ja no li
valia la pena... jo li havia fet mandra. M’havia deixat penjada el
molt

cabró.

Em

tremolaven

les

mans,

la

ràbia

que

sentia

era

indescriptible... volia matar a algú!
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Instintivament vaig anar al pis. Vaig obrir la porta i no hi havia
ningú. Em vaig posar a cridar, a insultar-lo com si em pogués
sentir.

Sense

pensar,

vaig

llençar

tres

copes

contra

la

paret

“Cabró!” No parava de pensar.... “a mi això no m’ho tornes a fer
mai més”!! Em vaig tirar contra les parets de ràbia. Necessitava
sentir-les, necessitava sentir els cops, però cap cop ni cap tall
dels vidres trencats es podia assemblar al dolor que em partia per
dins.
Silenci
DRA. SALA- Em sembla que vas interpretar aquell missatge com un
atac, com alguna cosa per fer-te mal i, en realitat, només va
anul·lar una cita. Podríem pensar que és inapropiat anul·lar una
cita en tant poc temps però només va fer això. Ell no sabia tot el
que tu havies imaginat.
TANIA- No.
DRA. SALA- Però ho expliques com que tu i la cita éreu la mateixa
cosa i ell, amb el seu missatge, tenia el poder de fer desaparèixer
no només la cita sinó també fer-te desaparèixer a tu i destruir-te.
TANIA- Tenia aquest poder. Em va esborrar. Em va deixar sense res.
Estava buida.
DRA. SALA- I qui li va atorgar aquest poder?
TANIA- Tranquil·la... ell no es va sortir amb la seva.
Vaig agafar el telèfon: “ara sabrà aquest cabró!” vaig pensar. I
vaig anar a buscar tots els telèfons de tots els tios amb els que
havia estat alguna vegada. Volia sortir, emborratxar-me, embolicarme a un darrere l’altre per castigar-lo. “Puc fer el que vulgui” em
deia a mi mateixa “no em fa falta aquest mamón”.
DRA. SALA- Haguessis tingut relacions amb aquestes persones per
fer-li la punyeta al teu pianista?
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TANIA-

Sí. Per a que se n’adonés que amb mi no es juga.

DRA. SALA- Però et venia de gust tenir relacions amb altres?
TANIA- No.
DRA. SALA- Llavors?
TANIA- Llavors, què? Si li volia tornar aquell dolor, havia de ferho on li fes més mal.
DRA. SALA- Sotmetent-te a actes que no et venien de gust?
TANIA- No entens res. Les dones com tu no enteneu res. Mai us heu
trobat amb homes com els que jo he conegut sempre. No sabeu com
funciona. No enteneu res.
DRA. SALA- Només vull que pensis que aquesta venjança et feia mal a
tu, també.
TANIA- Tranquil·la... no la vaig dur a terme. Quan estava a punt
d’enviar el primer missatge es va obrir la porta del pis. Era la
meva millor amiga. Havia sortit de la feina i havia decidit passar
pel pis.
Quan em va veure es va espantar molt. Em va saber greu. La vaig
tranquil·litzar explicant-li tot el que havia passat. Em va dir el
mateix que jo pensava i em va entendre una mica.
Ella m’entén una mica. No com vosaltres. És l’única.
Em va dir que aquest tio era molt cruel i que era imperdonable el
que m’havia fet.
Es va posar a recollir els vidres, va treure una ampolla de vi i va
fer un porro.
Vam connectar un munt... em vaig sentir tan a prop d’ella, tan a
gust.... som tan iguals! Tan amigues! Amb una mirada ja sé què
pensa i ja sap què penso! Tinc tanta sort de tenir-la! Ploraria.
Ploraria molt.
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DRA. SALA- Perquè ploraries?
TANIA- Joder és que, l’estimo tant! L’estimo més que a tota la meva
família. La meva família són una panda de cabrons. Ella és tan
bona, tan pura! És un àngel! És el meu àngel!
Sentia tan agraïment per ella que necessitava tocar-la i acaronarla... volia fer-li entendre que jo estava allà pel que fes falta,
que l’estimava com a més que una germana.... i li vaig dir com de
preciosa era i li vaig preguntar si mai s’havia imaginat fent
l’amor amb una dona.
Ella em va dir que sí que s’ho havia imaginat... però que mai no ho
havia fet i que tenia por a no saber-ho fer.
Vaig sentir que m’estava demanant que l’ensenyés.... veia com tenia
ganes d’experimentar i que necessitava que l’estimessin.
DRA. SALA- Ella?
TANIA- Ella ho necessitava, sí. És tan fràgil... tan bonica... Dues
persones en aquella situació de comprensió i de connexió tenen que
fer l’amor per completar -se. Així la connexió és perfecta.
DRA. SALA- Perquè?
TANIA- Per estar completament unides.
DRA. SALA- No és suficient la connexió d’amistat?
TANIA-

Ha

de

passar

pel

cos.

Hem

de

connectar-nos

a

un

altre

nivell.
Li vaig dir “Vols més vi?” i automàticament després em vaig posar
un glop dins de la boca. Ella em va mirar paralitzada i va fer que
sí lleugerament amb el cap.
Jo li vaig abocar el contingut del vi de la meva boca a la seva. Li
tremolaven els llavis.
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Li vaig donar tot el que tenia. La vaig estimar amb tot el meu
amor. Volia fusionar-me amb la seva pell i ser una per sempre.
DRA. SALA- Havia tingut altres experiències amb dones?
TANIA- Si m’estàs preguntant si sóc lesbiana, la resposta és no.
Però sí, sí que he tingut relacions amb dones. Tampoc sóc bisexual.
No sóc res. Sóc jo. El sexe és sexe. És igual amb qui. Vull dir,
amb la meva amiga vam fer l’amor i punt... perquè ens estimem,
perquè en teníem ganes... però ja està. No va més enllà... no
començarem

una

relació,

ni

afectarà

a

la

nostra

amistat.

Ens

necessitàvem i en teníem ganes... res més.
Ara anotaràs el meu nom i al costat:

Pacient bisexual.

DRA. SALA- Sembla que m’estàs explicant que quan s’estima a algú i
s’està a gust, fer l’amor seria natural, en qualsevol cas.
TANIA- Sí. Esteu massa reprimits per poder-ho entendre. Per què no
podem anar més enllà? En uns anys serà la mar de normal. Aviat
s’acabaran les parelles i tots podrem fluir amb tots quan ens
vingui de gust. Què hi ha de dolent?
DRA. SALA- No hi ha res dolent.
TANIA- Llavors?
DRA. SALA- La pregunta és: Com et fa sentir?
TANIA- El què?
DRA.

SALA-

El

fet

d’haver

de

fer

l’amor

amb

algú

que

sents

connexió, com si fos el final perfecte.
TANIA- De meravella.
DRA. SALA- D’acord.
TANIA- No pots entendre-ho, veritat? No pots entendre que em faci
sentir bé. Això és la repressió. Només ho poden comprendre les
persones del SENSESPAI.
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DRA. SALA- Què és el SENSESPAI?
TANIA- ... No ho entendries...
DRA. SALA- Intenta-ho.
TANIA- És un lloc sense límits... un lloc on només podem anar les
escollides i els escollits.
DRA. SALA- I com és aquest lloc?
TANIA- És a l’altre costat del mirall.
DRA. SALA- Entenc que és un conte. Me’l pots explicar?
TANIA-

No.

No

és

un

conte.

Si

t’explico

el

SENSESPAI,

desapareixerà, com la història de “Peluso”. El coneixes?
DRA. SALA- Com és la història de Peluso?
TANIA- És molt llarga.
DRA. SALA- Tenim temps.
TANIA- Quant s’acaba el temps?
DRA. SALA- El temps d’aquest espai és d’una hora.
TANIA- Hi ha un moment que Peluso (el protagonista) descobreix una
porta enmig del bosc que el condueix a un espai fantàstic on hi ha
fades

i

éssers

meravellosos.

El

problema

és

que

si

explica

l’existència d’aquesta porta a algú real, del seu món, la porta
desapareix per sempre i ja no pot accedir mai més a aquell món de
fantasia.
DRA. SALA- Quina relació té el conte de Peluso amb el SENSESPAI?
TANIA- Que si t’explico el SENSEESPAI el destruiràs. Com va fer el
meu pianista.
DRA. SALA- Com podria destruir-lo?

25

TANIA-

Interpretant-lo...

veient

coses

que

no

són...

traient

conclusions falses... fent d’ell un espai horrible.
DRA. SALA- Jo no tinc aquests poders.
TANIA- El meu pianista sí.
DRA. SALA- Ah, sí?
TANIA- Sí.
DRA. SALA- Com pot ser?
TANIA- T’ho explicaria però no tenim temps.
DRA. SALA- Com?
TANIA- Quina mena d’espai és aquest que a l’hora em faràs fora?
DRA. SALA- No, jo/
TANIA- O sigui que estic explicant-te coses importants que vols
saber i quan sigui l’hora, estigui com estigui jo, t’hagi explicat
el que t’hagi explicat, em fotràs una cossa al cul! És això?
DRA. SALA- No...
TANIA- És clar! Tu cobres per hores! Això em recorda a un altra
professió.
DRA. SALA- Et molesta que s’acabi al cap d’una hora?
TANIA- Em molesta que m’enganyis! Que m’enganyeu! Que em digueu que
tota una sarta de mentides i després deixar-me tirada quan toqui la
campana.
DRA. SALA- No et deixaré tirada. Estaré aquí, al teu espai. Ara ens
hem de conèixer i tu has de veure si pots confiar en mi i em de
veure si podem afrontar aquest treball juntes.
Si ho tirem endavant, està estandarditzat dues vegades per setmana,
una hora de sessió, amb la possibilitat de canviar-ho -si a les
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dues ens va bé-. Podem parlar
de

les

sessions

com

la

d’augmentar o reduir tant el temps
freqüència.

Hem

de

pensar-ho

i

comprometre’ns.
Però això ho parlarem una mica més endavant... quan puguem valorar
les dues què serà el millor. Jo no sé gaire de tu, necessito saber
més per poder ajudar-te.
TANIA- No necessito ajuda. No necessito tractament. No et necessito
a

tu.

Et

penses

que,

després

de

tot,

necessito

pidolar

que

m’escolti una dona que cobra per hores que no té res a veure amb el
meu món?
DRA. SALA- No té res a veure amb els diners. Té a veure amb els
límits.
TANIA- Deixem-ho. M’he equivocat. Estem perdent el temps.
TANIA marxa amb un cop de porta. DRA. SALA escriu al seu ordinador.
Veiem a la paret la projecció d’un correu electrònic entrant on hi
posa LAURA SALA. El correu s’obre i veiem com es va teclejant el
següent text:
Benvolguda Sandra,
La pacient Tania Lemis Pintor va tornar a la meva consulta el dia i
l’hora prevista. Va ser molt important per ella el tema de la
medicació.
Ens enfrontem a un cas molt complicat. Té tota la simptomatologia
de

Trastorn

Límit

de

la

Personalitat

i,

com

tu

deies,

és

completament de manual.
M’ha semblat que es vinculava molt però ha fet una interrupció
sobtada del procés quan ha topat amb els límits del setting.
És molt sensible i molt intel·ligent. Haurem d’estar molt atentes.
Està en una situació fràgil i de molt risc. No sé si puc assumir el
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seu tractament amb els protocols d’atenció que ofereix l’hospital.
Em fa patir molt. Crec que l’hauré de derivar.
Em sap greu,
Laura

Veiem a la paret la projecció d’un correu electrònic entrant on hi
posa SANDRA CARMONA. El correu s’obre i veiem com es va teclejant
el següent text:
Benvolguda Laura,
Estic d’acord amb les teves apreciacions sobre el cas de la pacient
Tania

Lemis

Pintor.

És

cert

que

és

molt

sensible

i

molt

intel·ligent i que està en una situació de molt risc. Però em
sorprèn que tu, amb els casos que has arribat a atendre, et vegis
desbordada per aquest en concret.
Et demano, sisplau, que t’ho repensis.
Sandra.

Veiem a la paret la projecció d’un correu electrònic entrant on hi
posa LAURA SALA. El correu s’obre i veiem com es va teclejant el
següent text:
Benvolguda Sandra,
El cas de la pacient Tania Lemis Pintor m’afecta de forma personal.
Tinc les meves sospites sobre quines són les arrels de les seves
dificultats i no estic preparada per atendre-les.
No és per falta de coneixement, tot el contrari, tinc un cas molt
similar enganxat al nas i no em permetrà fer un tractament d’ajuda
amb suficient perspectiva.
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No tinc ben gestionats els afectes que se’m desperten entorn a
aquesta temàtica i podria fer moviments bruscos que no ajudarien a
la pacient.
Ho sento molt,
Laura
Veiem a la paret la projecció d’un correu electrònic entrant on hi
posa SANDRA CARMONA. El correu s’obre i veiem com es va teclejant
el següent text:
Benvolguda Laura,
Estic molt sorpresa per les teves valoracions del cas Tania Lemis
Pintor. Saps perfectament que si, després de les primeres dues
sessions,
devastador

derives
per

a

la

ella.

noia
No

ho

a

un

altra

entendrà.

professional
Se

sentirà

pot
traïda

ser
i

abandonada! És una pacient TLP!
Laura, encara que tinguis dificultats afegides o que vagis a mig
gas, atendràs millor a aquesta noia que qualsevol professional a
qui la puguem derivar. Ella ja s’ha vinculat amb tu!
Et proposo una cosa, si torna a la següent sessió, l’atens. I si
després d’aquesta tercera no t’hi veus amb cor, la derivem.
Sinó tornés, veurem què fem quan la contactem.
D’acord?
Sandra.
Veiem a la paret la projecció d’un correu electrònic entrant on hi
posa LAURA SALA. El correu s’obre i veiem com es va teclejant el
següent text:
D’acord.
Laura.
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SESSIÓ 3
TANIA apareix a la sala.
DRA. SALA- Hola Tania. Gràcies per venir.
TANIA-

Ho he fet només perquè la Dra. Carmona va insistir per

telèfon.
DRA. SALA- D’acord.
TANIA- La Doctora Carmona està vigilant-nos i si no vinc aquí amb
vostè em donarà les pastilles. Vostè diu que no, però m’enganya.
DRA. SALA- Gràcies per venir, Tania. Recorda que pots tutejar-me.
TANIA- Què volssss?
DRA. SALA- Aclarir unes coses:
És cert que estic treballant i que estic obtenint una remuneració
econòmica

per

la

meva

feina.

Això

no

és

incompatible

amb

que

m’interessi i m’importi el que et passa.
El que em diferencia d’una amiga o una familiar, no és que cobri
per escoltar-te, sinó que tinc una perspectiva diferent a la que
poden tenir les persones més properes, no tinc un vincle emocional
que

interfereixi

o

que

impedeixi

que

siguis

lliure

alhora

de

parlar...
TANIA- Què vols dir?
DRA. SALA- Que no has de tenir cap necessitat en quedar bé amb mi
ni de demostrar res. Tampoc no has de tenir por a parlar perquè jo
no estic en relació ni en comunicació amb el teu entorn.
Jo no emetré judicis sobre si està bé o està malament. Pensarem com
penses les coses, sense jutjar.
TANIA- No me’n refio.
DRA. SALA- Per això necessitem temps.
I d’això també et volia parlar. Els límits els podem veure com
elements dolents que ens empresonen i ens atrapen però també com
ajudes.

Tenir parets i sostre a casa ens ajuden a recollir-nos, a
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estar calents quan fa fred... a descansar... que estiguin pintades
les línies de la carretera ens ajuda a conduir... els semàfors/
TANIA- No sóc una nena.
DRA. SALA- El que vull dir és que és important que, quan ens
trobem,

aquest

espai

tingui

límits

temporals.

Podem

decidir-ho

entre les dues. Però és molt important que siguem conscients que
comença i acaba/
TANIA- Per què? El temps no existeix... no hauria d’existir! No pot
ser que ens domini d’aquesta manera.
DRA. SALA- No ens domina, ens acompanya. Nosaltres podem fer que el
temps s’adapti a les nostres necessitats, limitant-lo. Donant espai
a cada cosa que volem fer.
Sinó, com que la sessió s’acabarà, l’acabo abans jo per dominar el
temps. Ja està, ja li hem fet la punyeta el temps! Que es foti el
temps! Ha!
TANIA- Estàs fent teatre o què és això?
DRA. SALA- La que t’has fotut ets tu. No el temps.
TANIA- Escolta! He vingut obligada! Jo no necessito això. Així que
prou de dir-me que he desaprofitat no sé què! En una hora seré
lliure, no?
DRA. SALA- Ets lliure ara, també, però podem parlar-ho. Vols que
fem una hora i mitja o dues hores?
TANIA- No, no!
DRA. SALA- Et proposo una cosa: La sessió dura una hora, aquest és
el límit que establim. Si, arribades a l’hora, necessitem una mica
més de temps, en tornem a parlar, sí?
TANIA- M’estic avorrint...
DRA. SALA- Considerava important aclarir això. On ens vam quedar
abans d’ahir?
TANIA- No ho recordes?
DRA. SALA- Sí. M’havies explicat alguna cosa del conte de Peluso i
el Sensespai.
TANIA- I també t’havia explicat que m’havia embolicat amb la meva
millor amiga i que no passava res.
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DRA. SALA- Sí. Com va seguir?
TANIA- Al dia següent, la meva amiga i jo ens vam aixecar amb una
ressaca terrible. Vam anar a buscar un cafè i vam estar rient de
les escenes de la nit anterior. Ja està. No va passar res. Cap
drama, ni cap problema. El sexe no és tan important.
DRA. SALA- En què quedem?
TANIA- Què vols dir?
DRA.

SALA-

veritable

Pensava
amb

que

m’havies

l’altra

persona

dit

que

era

si

la

important

connexió
o,

més

era

aviat

imprescindible, acabar al llit.
TANIA-

Sí!

Però

després,

quan

ja

ha

passat,

ja

està...

no

té

conseqüències.
DRA. SALA- Haurem de revisar aquest pensament.
TANIA- Sí... haurem de revisar que tu pensis que el sexe és dolent
i fa mal.
DRA.

SALA-

No

dic

que

faci

mal,

dic

que

una

experiència

de

connexió, de trobada o de no- trobada, tan és, les experiències
generen transformacions i aquestes transformacions són importants
d’atendre.
TANIA- A les dues i mitja vaig tornar a casa.
La meva mare estava enfadada amb el meu germà perquè tampoc no
havia anat a dormir i no havia avisat. No parava de cridar dient
“Ho

fas

descansi.

per
Em

fotre’m
voleu

a
fer

mi!

Per

mal!”.

a

que

no

dormi!

El

meu

germà

es

Per
va

a

que

posar

no

súper

violent, la meva mare a plorar i jo vaig evitar que la pegués.
DRA. SALA- Com?
TANIA- Vaig agafar un ganivet i li vaig dir que si tocava a la mama
em rajaria sencera, que no es posés així. Ell es va tancar a
l’habitació amb un cop de porta i va anar a dormir la mona.
DRA. SALA- Era la primera vegada que vivies una situació així?
TANIA- No. Això és el pa de cada dia.
DRA. SALA- Sembla que la teva mare es pren com un atemptat cap a
ella decisions que tenen a veure amb vosaltres. Com si fes seus els
vostres actes i això l’anul·la i no la deixa descansar.
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TANIA- Tot és ella. Tot té a veure amb ella.
DRA. SALA- I sembla que tu, per parar aquesta situació, havies de
posar la teva vida en risc.
TANIA- És que és de vida o mort. Ho hagués fet, eh?
Penses que no ho hagués fet?
DRA. SALA- Perquè ho haguessis fet?
TANIA- Perquè em destrossa la vida veure que es fan tan mal. Sempre
estan igual. Explicat així sembla la gran cosa però sempre estem
així. Un dia em rajaré i sabran el que és bo.
DRA. SALA- Potser no és necessària la teva destrucció per a que
reaccionin.
TANIA- Potser.
(Silenci)
Vaig anar a dormir i quan em vaig despertar tenia un missatge
“Perdona per ahir, quedem i t’ho explico”. Vam quedar per veure’ns
en un parell d’hores.
Tot va canviar. Vaig tornar a ser feliç. No vaig poder-me posar el
vestit nou perquè es veien els blaus de la nit anterior i alguna
ferida de vidre. Si em veia les marques, tenia l’excusa d’explicarli que- tornant de casa em vaig treure els talons perquè em feien
mal i al caminar descalça vaig trepitjar un vidre i vaig caure al
terra.
DRA. SALA- Et vas fer molt mal al pis?
TANIA- El dolor físic és com la gana.
DRA. SALA- En quin sentit?
TANIA- Pots fer-li cas o no... curar-lo o no... puc seguir?
DRA. SALA- Sisplau.
TANIA- Ens vam veure a un bar on tocaven jazz i improvisaven a
piano. Vaig tenir la sensació que em portava al seu terreny. Em va
explicar que la seva novia havia arribat un dia abans del previst i
havien discutit.
Jo li vaig dir que no es preocupés, que havia quedat amb una amiga
i m’ho havia passat súper bé...
DRA. SALA- Per què no li vas expressar el disgust que vas tenir?
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TANIA- Perquè no volia que es pensés que no podia viure sense ell i
que es pensés que era una pava depenent.
Li vaig explicar que havia quedat amb una amiga i li vaig insinuar
que

havia

passat

alguna

cosa

amb

ella.

Ell

es

va

interessar

ràpidament. Veia com en els seus ulls hi havia la necessitat de
saber

tots

els

detalls

d’aquella

aventura

i

jo

els

hi

servia

lentament, en comptagotes, com qui no vol la cosa.
Vam començar a parlar de sexe. Primer tímidament, rodejant temes i
paraules... fins que li vaig fer una confessió, una confessió que
no havia fet a ningú.
Silenci.
DRA. SALA- Vols compartir-la?
TANIA- Si no apunta res, sí.
DRA. SALA- No apunto res.
TANIA-

Li

vaig

dir

que

m’agrada

fer

sexe

una

mica

forçat,

de

vegades.
DRA. SALA- A què et refereixes?
TANIA- Em fa vergonya.
DRA. SALA- El què?
TANIA- Explicar això.
DRA. SALA- Per què?
TANIA- Em miraràs com a una pervertida.
DRA. SALA- Et sents així?
TANIA- A vegades... no m’agrada el que li agrada a la gent normal.
DRA. SALA- Què li agrada a la gent normal?
TANIA- No ho sé... a la gent normal li agrada que la tractin bé...
tinc

amigues

a

les

que

li

agrada

que

les

tractin

com

a

princesetes... a mi m’agrada sentir que m’agafen i que em fan coses
una mica violentes.... m’agrada sentir que no controlo el que em
fan... que tot i que digui que no, no s’aturaran... m’agrada el
plaer il·limitat que provoca superar barreres de dolor.
No és que m’agradi el mal tracte ni que em facin mal... es que
m’agrada que l’altre em domini.

34

DRA. SALA- Et passa el mateix amb totes les persones amb les que
tens relacions?
TANIA-

Amb

les

instruïr-les...

dones

és

dir-los-hi

diferent...
com

s’han

m’agrada
de

posar,

dominar-les...
donar-los-hi

ordres.... però amb els homes m’agrada ser una espècie de presa...
jugar a rols, que em diguin que em castigaran perquè m’he portat
malament...
DRA. SALA- En què creus que t’has portat malament?
TANIA- Ara a què ve això?
DRA. SALA- Dius que t’agrada que et diguin que et castigaran perquè
t’has portat malament.
TANIA- És una manera de parlar.
DRA. SALA- Ho entenc. Entenc que és com un joc... però què podria
ser el que has fet malament?
TANIA- Perquè sóc desobedient, perquè visc diferent... perquè sóc
lliure... jo què sé.
DRA. SALA- D’acord. Què va dir el teu pianista?
TANIA- Li vaig explicar això al meu pianista... no amb aquestes
paraules... amb altres que l’excitessin... llavors ell va fer una
cosa que cada vegada que hi penso em puja un calfred... amb un
moviment ràpid de la seva mà de pianista enorme em va agafar amb
força la cara i em va dir “obre la boca!”. Jo em vaig quedar
parada, entre espantada i excitada a la vegada i em va tornar a dir
“Fes el favor d’obrir la boca”... ho vaig fer i ell em va fer un
petó. Súper intens. Súper violent.
DRA. SALA- Et va agradar?
TANIA- Molt. Va ser perfecte. Però no només el petó. El que va
passar després. No puc reproduir-ho. Tot el que algun dia podia
haver desitjat, estava a les mans del meu pianista.
Vam

anar

a

un

hotel

i

em

va

fer

de

tot.

Tot

el

que

havia

fantasiejat amb ell no tenia ni punt de comparació amb el que va
ser després.
Vam passar dos mesos així. Ja no fèiem classes de piano. Quedàvem
per intercanviar les nostres pells.
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DRA. SALA- Com et senties?
TANIA- Sentia por dolça.
DRA. SALA- Por dolça? De què?
TANIA- Em trobava en situacions en les que sentia que podia morir.
La meva ànima s’escapava per la boca. Ja no era jo. No posis
aquesta cara.
DRA. SALA- Quina cara?
TANIA-

No

estava

en

risc

real

de

mort.

Sentia

que

moria,

que

desapareixia, que tot s’acabava i m’agradava i em feia por a la
vegada.
DRA. SALA- Podries explicar-m’ho millor?
TANIA- Jo estava allà, amb tot el seu cos a sobre meu, amb la seva
mà contra el meu cap... gairebé no podia respirar i ell penetrantme brutalment. Sentia un dolor extrem i cridava. Però no era un
crit de dolor físic... Era un crit de dins... com alliberar un
monstre dins meu que mor o es deslliga... ¡què sé jo!
Silenci
DRA. SALA- Podem parlar una mica més d’aquest monstre?
TANIA- És un monstre que surt de dins meu i ell el doma com doma el
so de les tecles del piano. Es torna boig... no para de dir-m’ho.
Quan em surt el monstre, necessito que em tracti així... que em
castigui... no em castiga a mi, castiga al monstre. El monstre té
el que es mereix.
No hi ha dolor, ni hi ha res... jo no hi sóc... el meu pianista
batallant contra el monstre.
Jo em sento morir, desitjo que ens mati, a mi i al monstre i així
quedar alliberada i ser seva per sempre.
DRA. SALA- Tocant els límits entre/
TANIA- Quan t’explico això és com si no fos jo qui parla... entens?
És com si l’experiència no l’hagués viscut jo. L’ha viscut un altra
persona. Entens? Jo sé que era jo però no sento que sigui la
mateixa que està parlant ara.
DRA. SALA- Entenc.
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TANIA- No. No entens. El que explico no ho pot entendre ningú.
Tothom pensaria que sóc una perversa descerebrada, tu mateixa ho
penses però no ho dius perquè seria impropi d’una professional...
és clar... ningú pot entendre-ho... només ell i jo ho enteníem.
DRA. SALA- El teu pianista i tu?
TANIA- No.
Mai podràs entendre res si mai t’has sentit així.
Silenci.
TANIA- Vaig intentar-ho.
Silenci.
TANIA- Li vaig explicar.
DRA. SALA- El què?
TANIA- El Sensespai. Aquest va ser el problema. El detonant.
Silenci
TANIA- La vaig cagar. Es va acabar tot.
DRA. SALA- Què va passar?
Silenci.
DRA. SALA- Tania, aquí estàs segura.
Silenci.
DRA. SALA- Ningú no et farà mal.
Silenci.
DRA. SALA- Res es destruirà si ho expliques. Seguiràs aquí. Jo
t’acompanyo.
Silenci.
DRA. SALA- Tania, estic aquí. Res es destruirà.
TANIA-

Li

vaig

dir

al

meu

pianista

que

era

una

criatura

del

Sensespai com jo. Li vaig explicar què era:
El Senseespai és un lloc a l’altre costat del mirall on no hi ha
diferències entre el que es pensa i entre el que es diu. És un lloc
on està tot. No hi ha límits. Pots ser qui vulguis. Allà tots som
pares, fills, germans, amics, amants... no hi ha diferències i no
passa res.... ens podem relacionar tots com vulguem. No hi ha dolor
ni patiment.
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Les criatures del Sensespai estem atrapades en aquesta terra de
límits i maldat, perquè hem vingut al món a salvar-lo del dolor...
és la nostra missió.
Quan ens trobem dues criatures del Sensespai s’atura el temps i és
meravellós

perquè

podem

experimentar,

en

un

temps

finit,

la

infinitud d’on venim.
DRA. SALA intenta parlar.
TANIA- No diguis res. Es trencarà tot.
El meu pianista em va escoltar atentament. Quan vaig acabar em va
agafar el cap amb aquelles mans i em va dir “anem al Sensespai i
quedem-nos-hi a viure per sempre”.
Fins aquí tot fantàstic. Vam anar al Sensespai. Vam fer l’amor tot
el dia. Sense parar.
Quan es va acabar el dia, em vaig adonar de que el temps existia i
em vaig posar trista.
Sóc una criatura del Sensespai atrapada en aquest món de dolor.
Vaig

pensar

que

ell

es

moriria,

que

la

nostra

història

s’acabaria... que ja no em desitjaria com ara...
Vaig mirar per la finestra i vaig entendre que aquella hora era
l’hora més trista de tota la humanitat. Els colors, el cel que
s’apaga...
Va ser en aquell moment que tot es va acabar. No només el dia. Tot.
A ser una pregunta i una resposta que, com un interruptor i sense
poder fer res... clac.
“D’on-has-tret-aquesta-bonica-història-del-Sensespai?”
“És-un-conte-que-em-va-explicar-el-meu-oncle.
Ell-també-era-una-criatura-del-Sensespai-ens-miràvem-al-mirall-iel-creuàvem-junts”
Silenci.
TANIA- Per molt que vulguis, no parlis. No parlis o no responc dels
meus actes.
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DRA. SALA assenteix.
TANIA- Ho vaig dir de manera automàtica, sense pensar. Per uns
instants, suposo, que vaig pensar que si ell era una criatura del
Sensespai, si ell havia connectat tant amb mi, ell entendria que no
hi havia res dolent. Ho sento molt. No ho hauria d’haver fet. Les
paraules van brollar, va saltar el diferencial. Ho sento, ho sento!
El Sensespai es va omplir de foscor. Vaig notar com el monstre i jo
cremàvem a l’infern de dolor.... la calor que sentia era! Tenia
ganes de desmaiar-me i el vaig mirar. El vaig mirar i el vaig
veure. Vaig veure el terror als seus ulls, vaig veure la mirada de
pànic, pena i fàstic barrejades...
Ell ho va saber així, com ara tu. I jo vaig recordar-ho. Però no
com ho estic recordant ara que torna a estar a lloc. Ho vaig
recordar de sobte i d’una manera nova, espantosa. Em sentia cada
vegada més bruta. Com si acabés de fer una cosa horrible. Ho sento
tant. Sento tant haver-ho dit. Dir-ho ho va destrossar. Tenia raó
el meu oncle.
“On- és- ell?” Em va preguntar.
“Qui?”
“El teu oncle?”
“MORT.” Vaig respondre molt de pressa i ho vaig repetir moltes
vegades. Mort, mort, mort!! Com si cada paraula fos terra que
enterrés de nou al meu oncle despullat del Sensespai, tret de
context. Terra sobre de la traïció que li acabava de fer.
No el podia mirar als ulls al meu pianista. Havia de marxar, ràpid.
Va venir per darrere i em va abraçar. Em va abraçar amb compassió i
el vaig odiar.
Ja està. Era una traumatitzada. No havia entès res. Tot el nostre
món, tota la nostra màgia, s’havia destruït.
Em

va

demanar

si

podia

fer

alguna

cosa

per

mi

i

jo

li

vaig

xiuxiuejar “folla’m”
DRA. SALA- Puc preguntar, perquè?
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TANIA- Perquè què?
DRA. SALA- Perquè volies follar en aquell moment?
TANIA- Per esborrar. Per tornar uns minuts enrere. Per viatjar en
el temps. Em vaig subjectar en ell amb força, com si fos un globus
que em pogués portar de nou al Sensespai bonic, lluny de la brea
negra.
DRA. SALA- Sensespai bonic?
TANIA- El Sensespai ÉS BONIC. Això és el que mai podreu entendre.
DRA. SALA- Sí que ho puc entendre.
TANIA- Va intentar follar-me de manera dolça i suau. Amb amor,
pietat i consideració.
Li vaig suplicar que em pegués, que em castigués... però no ho
feia.

Em

tocava

amb

suavitat,

delicadesa...

condescendència,

compassió... no tenia ganes d’entrar dins meu, no podia tremparse... em mirava amb pena. No podia.
Vaig aturar-me de cop, em vaig aixecar i em vaig vestir a tota
velocitat. Ell no parava de preguntar-me “què fas?” “què passa?”
“què he fet?”
No vaig dir res i me’n vaig anar.
Pel carrer em vaig rascar els braços contra les parets de pedra
fins que vaig veure sang, em vaig tirar del cabell fins arrencarme’l i no sé quantes coses més vaig fer per matar la tortura que
sentia. No vaig sentir el dolor... era una cosa que tenia dins de
la que no em podia desfer. Com una alienígena. No sentia res. Ni
amb

la

sang,

ni

amb

els

cops...

res...

tot

estava

ocupat

pel

monstre.
No sé com vaig arribar al pis. Em vaig adonar que el meu cos el
conduïa el monstre i que això em tornaria boja.
Llavors em vaig prendre les pastilles que vaig trobar per casa.
La resta de coses les saps millor que jo. Em vaig despertar en un
box d’urgències amb la meva mare muntant el show dient que no volia
viure més en aquell món per veure així a la seva filla.
DRA. SALA- Com et van trobar?
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TANIA- Em vaig prendre les pastilles, em vaig estirar al terra i
vaig recordar, per un moment, el dia que vam estar amb la meva
amiga. Vaig agafar el telèfon i vaig escriure un missatge “No puc
més. T’estimo. Gràcies per ser la que mai m’ha fallat.”
Aleshores va venir, em va trobar i va trucar una ambulància. Això
és el que m’ha explicat ella. Em van deixar veure-la un moment a
l’hospital. Estava molt preocupada.
Silenci
DRA.SALA- Com va morir?
TANIA- Qui?
DRA. SALA- El teu oncle?
TANIA- Es va suïcidar.
DRA.SALA- Com?
TANIA- Es va llençar al buit.
DRA. SALA- Quant fa?
TANIA- Quatre anys.
Em va dir que faria l’acte d’amor més gran per mi. Que, passés el
que

passés,

sempre

estaria

esperant-me

al

Sensespai.

El

nostre

Merda!

ho

hauria

lloc.
No ho diguis a ningú.
DRA. SALA- El què?
TANIA-

Res

del

que

t’he

explicat.

Merda!

No

d’haver fet.
DRA. SALA- Tania, tot això és confidencial. Tens la meva paraula.
TANIA- Jura-m’ho.
DRA. SALA- Pots confiar en mi. Res sortirà del teu espai.
TANIA- Si surt res, em mataré, em sents?
DRA. SALA- No és necessari que et posis en risc ni que t’amenacis
així.
TANIA- Quedes avisada.
Silenci.
DRA. SALA- Ho sento.
TANIA- Què sents?
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DRA. SALA- Que hagis passat per això.
TANIA- No! No! NO! No facis com el meu pianista! Mira on m’ha
portat! Em van ingressar per culpa del meu pianista! Òstia! Podeu
entendre que no ho passava malament??! No era dolent! No ho pots
entendre?
DRA. SALA- Sí.
TANIA-

Tot era per amor. M’havia escollit. Jo era l’escollida. Jo

era la protegida. La preferida. Ell em salvava de la meva mare. Ell
em preferia a mi que al meu germà. Ell em procurava roba, calçat,
regals. Ell em cuidava quan estava trista per la mort del pare. Ell
em va ensenyar el Sensespai. Ell m’estimava sensespai. I jo a ell.
Jo l’estimava a ell. No fèiem res dolent. Era amor. Amor sense
límits. Amor complet i pur. Perquè és impossible d’entendre?
DRA. SALA- No és impossible d’entendre.
TANIA- No ho entens! No m’entén ningú! A la merda!
TANIA s’aixeca per marxar.
DRA. SALA també s’aixeca.
DRA. SALA- Et dic que t’entenc, Tania! T’entenc perfectament. Sé
perfectament què és el sensespai.
DRA. SALA es posa a plorar. TANIA es queda atònita, entén perquè
plora.
DRA. SALA- Perdó. Perdona’m.
TANIA- Què he de perdonar?
DRA. SALA- Els meus sentiments no són importants, aquí.
TANIA- M’agrada veure’t plorar.
DRA. SALA- Perquè?
TANIA- No sé perquè.
Silenci llarg.
TANIA- Em faràs marxar?
DRA.SALA- No.
TANIA- Si em fas fora ara no responc dels meus actes.
DRA. SALA- No et faré fora, d’acord? Però no te’n vagis tu tampoc.
TANIA- OK.
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DRA. SALA- Comprometem-nos a no fer-nos fora ni abandonar la sala
sobtadament. Sí? (DRA. SALA li ofereix la mà)
TANIA- Ok. (TANIA li dóna la mà)
Silenci. S’asseuen. DRA. SALA es re composa.
TANIA- No sóc idiota, d’acord? Sé que es va equivocar.
DRA. SALA- En què?
TANIA- Em prens per imbècil?
DRA. SALA- No. En què creus que es va equivocar?
TANIA- No vull dir-ho, joder! Ja ho saps! (Silenci) Saps què em
fot? La meva mare em tractava fatal i a ella ningú li dirà mai res.
DRA. SALA- (molt a poc a poc) Tania, abans m’has dit, parlant del
monstre, que senties que no eres tu qui parlava, que era com si
parlessis d’un altra persona.
TANIA- Sí.
DRA. SALA- Et proposo una cosa... parlem d’una nena, que no ets tu.
Et sembla bé?
TANIA- Ja veurem.
DRA. SALA- Suposem que aquesta nena es diu Helena. Quants anys té?
TANIA- Digues-m’ho tu!
DRA. SALA- M’agradaria que ho fessis tu.
TANIA- 9 anys.
DRA. SALA- L’Helena té 9 anys i està creixent, està entenent com va
el món, com s’organitza, en qui pot confiar, en qui no... el seu
cos comença a canviar... la seva ment s’està formant... la seva
capacitat de pensar. Sí? Sempre estem pensant i aprenent, però quan
som petites tot és més determinant.
TANIA- Per què?
DRA.

SALA-

Identifiquem

Perquè
qui

estem
ens

creant

permet

el

nostre

aparell

alimentar-nos,

de

pensar.

descansar,

fer-nos

sentir cuidats. Qui ens fa sentir confoses, malament, ... Què ens
agrada fer, què no ens agrada... Estem donant-nos explicacions del
que passa al nostre voltant, sobre les normes socials, sobre el món
on vivim i comencem a generar opinió, idees...
TANIA- L’Helena amb 9 anys havia fet molta mili.
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DRA. SALA- Sí... és normal que l’Helena se senti capaç de viure
sola amb 9 anys perquè, possiblement la van deixar bastant sola i
bastant abandonada. Això és un mal tracte per ella. Posar-la de
capitana de la casa i fer-li creure que és una adulta igual que la
seva mare. Però no es tracta de donar culpes. És cert que la mare
de l’Helena havia perdut al marit, és cert que la situació era
precària i difícil i és cert que tothom feia el que podia. Però és
cert que l’Helena estava en una situació de falta de respecte a la
seva infantesa i procés de maduració. Estem d’acord?
TANIA- Sí.
DRA. SALA- Per sobreviure i per pair les coses que a l’Helena li
estan fent mal, ella es refugia en el món de fantasia. S’inventa i
juga que hi ha uns éssers màgics que l’ajuden amb la casa i que la
protegeixen i l’estimen.
TANIA- Sí.
DRA. SALA- El seu aparell mental crea defenses per poder seguir amb
forces.
TANIA- Sí.
DRA. SALA- Quan la mare la maltracta pegant-la o insultant-la o
ignorant-la, què sent l’Helena?
TANIA- Ràbia, odi, impotència... on vols anar a parar?
DRA. SALA- En cap moment l’Helena pensa que es mereixi aquells
insults i pallisses?
TANIA- No. Perquè?
DRA. SALA- D’acord. Estem parlant que és un mal tracte evident. No
deixa de ser mal tracte, però és evident. L’Helena té un aparell
mental que la protegeix: “Estic vivint això que és un mal tracte
però no és just, no ho he de viure, no m’ho mereixo, jo no he fet
res malament”.
Si l’Helena ens digués “la mare em tractava malament perquè jo era
una

nena

dolenta

que

li

he

amargat

la

vida

i

mereixia

ser

castigada”
TANIA- Qui diria una barbaritat així?
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DRA. SALA- Si tu saps que t’estan fent mal i que allò no et fa bé
ni t’ho han de fer, podràs activar dispositius de defensa i, si no
pots evitar l’agressió, el teu aparell mental quedarà atemptat,
ferit,

danyat,

però

seguirà

funcionant

–

amb

dolor-

sense

que

afecti a la teva capacitat per pensar de forma massiva.
TANIA- No sé on vols anar a parar.
DRA. SALA- Apareix l’oncle de l’Helena. Com és?
TANIA- Divertit. La fa riure.
DRA. SALA- La protegeix. L’acompanya. L’estima. L’Helena sent que
pot confiar, que pot relaxar-se, que es pot deixar cuidar. No?
TANIA- Sí.
DRA. SALA- Què passa quan la persona que protegeix a l’Helena també
l’agredeix?
TANIA- Quina agressió? No hi ha agressió.
DRA.

SALA-

L’Helena

no

ho

veu

com

un

mal

tracte

ni

com

una

agressió. Però relaciona amor i protecció amb un tipus de relació
física que no comprèn.
TANIA- No hi ha res a comprendre.
DRA. SALA- L’Helena se n’adona que per a que no l’abandoni, la
segueixi estimant i li faci cas el seu oncle s’ha de sotmetre a uns
actes determinats.
TANIA- Però no és sotmetre.
DRA.

SALA-

Aleshores

és

fàcil

que

l’Helena

relacioni

l’afecte,

l’amor, l’agraïment i la protecció amb el sexe.
TANIA- Estàs fent trampa.
DRA. SALA- Per no entrar en contacte amb la perversitat dels actes,
l’oncle crea un univers fantàstic que justifica, un cop més en nom
de l’amor, aquella relació adulta amb una nena.
Quan passa el temps, l’Helena descobreix més sobre el sexe i les
relacions, els crim sexuals, entén el significat de pederastia/
TANIA- No! Aquesta paraula no.
DRA. SALA-

D’acord. Però a aquelles alçades, així com amb els

maltractes

amb

la

mare,

l’aparell

mental

quedava

danyat

però

intacte, l’aparell mental està molt confós.
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TANIA- No tan confós.
DRA. SALA- Els crims sexuals surten per la televisió com una cosa
horrible, a castigar... l’Helena pensa: la relació que tinc amb
l’oncle no té res a veure amb això. La gent d’aquests crims sembla
dolenta i ell és bo. Nosaltres som diferents.
TANIA- És així.
DRA. SALA- En el moment que l’Helena es pot apropar al pensament
que aquella relació que tenien amb l’oncle era una relació d’abús,
mal tracte i perversitat, entenc que el món li cau a sobre. És com
si algú li digués: Estàs equivocada. Has estat equivocada durant 12
anys de la teva vida. No te n’has adonat que han abusat de tu.
Idiota. T’has cregut una pel·lícula fantàstica de nens, falsa.
Entenc que si arriba a aquesta conclusió ella se sentirà enganyada,
imbècil, bruta, molt bruta, perquè ella creu que va consentir i
acceptar allò per decisió pròpia i lliure de coaccions.
TANIA- Era lliure.
DRA. SALA- I l’Helena no ho va decidir ni ho va provocar ni estava
lliure de coaccions. I també, l’Helena, acceptant que allò era una
relació d’abús, ha de baixar del pedestal al seu oncle i posar-lo
en un grup de criminals fastigosos. I ella se l’estima, al seu
oncle. Com li pot fer això després de tot el que ell ha fet per
ella?
TANIA- És mentida tot. T’ho estàs inventant tot.
DRA. SALA- Evidentment és millor crear un món de fantasia on tot
està bé. Però aquesta fantasia es converteix en un monstre. Un
monstre que s’ha de castigar. Un monstre que posa confusió als
límits de les relacions humanes i fa creure a l’Helena que tot és
possible sense conseqüències i la deixa abandonada en el buit,
sense cap límit que la pugui sostenir.
TANIA-

Prou.

M’estàs

fent

mal!

Deixa’m!

Deixa’m

en

pau!!

Ets

dolenta! Ets mala persona, t’ho han dit mai? Tan de bo m’hagués
mort aquell dia.
Silenci. TANIA es cobreix la cara. DRA. SALA s’apropa, li agafa la
mà, la mira, es miren. Tot anirà molt a poc a poc.
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DRA. SALA- Tania.
Es pot transformar.
TANIA- No.
DRA. SALA- Mira’m. T’ho dic jo. Som moltes les que ens han portat
al sensespai. Es pot transformar.
TANIA- Com?
DRA. SALA- Amb espai, tornant a pensar, reconstruint estructures.
TANIA- Jo no podré. Tinc por a desaparèixer. És massa tard.
DRA. SALA- Desapareixerà el monstre, desapareixerà la porta... però
tu et quedaràs, amb la teva força, la teva intel·ligència...
TANIA- Jo no vull acabar com tu.
DRA. SALA- Com he acabat?
TANIA- No ho sé... però jo no vull ser així.
(La senyala. Somriuen una mica. )
DRA. SALA- Seràs tu. Apareixeràs tu i faràs el que desitgis fer.
TANIA- No podré.
DRA. SALA- Farem una cosa, nosaltres dues farem un treball per
sortir del sensespai i mirar-lo amb perspectiva i per veure altres
espais.

Després

decidiràs

tu,

per

tu

mateixa,

on

prefereixes

habitar. No serà fàcil. Però tens temps i no estàs sola. No només
tens aquest espai, tens els serveis de l’hospital, la Dra. Carmona,
la teva amiga, ... i, si em permets la imatge, imagina’t la força
de milions i milions de dones que entenem perfectament el teu camí
i que et donem una base de sustentació i de subjecció per trepitjar
amb valentia i seguretat. Nosaltres t’acompanyem i t’acompanyarem.
I no seràs una traumatitzada, seràs una amazona, una dona lliure,
amb

límits,

amb

desitjos,

amb

somnis,

però

una

dona

amb

una

fortalesa i capacitats prodigioses. I aquesta dona caminarà per on
vulgui caminar, lliure.
(TANIA abraça a DRA. CARMONA. Estan així molta estona.)
TANIA- Quan és que m’obliguen a tornar a venir?

(TANIA somriu, li

diu de broma)
DRA. SALA- Dimarts vinent. D’aquí cinc dies. És massa temps?
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TANIA- No.
DRA. SALA- A la mateixa hora va bé?
TANIA- Quanta estona t’hauré d’aguantar?
DRA. SALA- Una hora està bé?
TANIA- Ok.
DRA. SALA- Vols fer sessions més llargues?
TANIA- No, està bé.
DRA. SALA- Fins dimarts, Tania. (Li ofereix la mà)
TANIA- Fins dimarts, Laura. (Li encaixa la mà)
TANIA desapareix per la porta. DRA. SALA es queda asseguda. Obre
l’ordinador. Està a punt d’escriure alguna cosa. La llum baixa i
veiem a la paret la projecció d’un correu electrònic entrant on hi
posa SANDRA CARMONA. El correu s’obre i veiem com es va teclejant
el següent text:
Hola Laura,
Sento molt comunicar-te que la teva pacient Tania Lemis Pintor va
morir ahir diumenge a les 02:18 de la matinada. Es va llençar al
buit.
Sento moltíssim no haver escoltat suficient els missatges en els
que

em

deies

que

era

un

cas

difícil

per

tu.

L’hauria

d’haver

derivat. Hagués passat el mateix però tu ara no t’hauries de fer
càrrec d’aquesta tragèdia.
Laura, hagués passat el mateix si l’hagués atès un altra persona.
Estava condemnada des de que va ingressar. Era qüestió de temps.
Saps que tens tot el meu suport,
Una abraçada
Sandra.
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