
Un home assegut en una cadira amb l’esquena al públic, es troba mirant fixament una
finestra. Amb roba una mica folgada i desgastada. Quan el públic arriba, él comença a
balbotejar paraules inaudibles.

POL: Què serà de mi? Ho vaig pensar en més d’una vegada…La vida no és fàcil, oi?

POL es dirigeix a per un got de suc de taronja.

POL: Si un no té amics, si no té família… si un no fa un favor…En aquest moments, en la
meva solitud l’aprofito per això (passeja per l’escenari) per a pensar, per a parlar, per
intentar gaudir de la meva vida…Tot el que necessito està aquí (fa una pausa per fer un glop
de suc) avui en dia, pensem que tot es soluciona per internet, que tot el que veiem en fotos,
publicacions… Que tot és real i estem molt equivocats…

POL respira profundament, fent un silenci molt curt

POL: Jo pateixo de depressió…I d’una mena de TOC que la veritat ja ni me'n recordo del
nom, bé això no importa (ho diu amb un tó més baix i continua) segons es doctors, em van
dir que és molt normal, com si això em consolés…Em van dir que amb un bon tractament
em podria sortir-ne…Però la depressió m’ha anat aïllant de tot… Fins i tot d’ella…

POL es passeja per l’escenari i es para al davant de la finestra opaca

POL: Cabells negres, pell morena, perfectes faccions…Els diners i la depressió em van fer
dubtar d’ella…Encara tinc la sensació que no va ser el correcte…Ho recordo
perfectament...Teníem una discusión com una parella qualsevol…Però jo, no estava bé…

POL fa una pausa per fer un altre glop de suc, s’eixuga la gola

POL: I en un moment, vaig explotar contra ella com mai ho havia fet abans… Ella va donar
uns pasos enrere i tots dos sabíem que aquest era el nostre final… Quan dies després se’n
va anar, vaig tocar fons… Aquell dia vaig saber que feia més mal a la gent del meu voltant
que a mi mateix…Porto dies tancat a la meva casa. Ningú es preocupa (riu sarcàsticament)
De segur algú sap que visc, que encara sóc aquí…Però…Encara ningú no ha vingut a
trencar-me la prota…

POL pateix al recordar el seu passat. S’asseu en la cadira mirant al públic, els obvserva
determinadament. Es torna a aixecar i agafa una corda amb un nu que va fer un temps
enrere

POL: El suïcidi…La sortida per a molts…dèbils?.. Les que ho fem per com molts diuen
cridar l’atenció…Jo, dins meu, vaig morir molts cops…Buscar una sortida és més fàcil que
enfrontar la situació…Jo a ell la vaig perdre i em vaig quedar completament sol…

POL ajusta la soga i l’observa agenollat. Beu l’últim que queda de suc

POL: Aquestes coses que terminen de matar-nos i fa que ens fotem…La constància
competència per gaudir mínimament dels nostres plaers…gustos…



POL s’aixeca i es dirigeix a la porta

POL: Vida…Sorprèn-me…o termina de matar-me…

POL tanca la porta i una llum s'apaga lentament sobre la soga.


