EMERGÈNCIA!
de Pilar Suay
En un ascensor. Una dona vestida de núvia.
NÚVIA: Mamà! Mamà! Hola? M'he quedat tancada (Dóna cops.)
Hola? Necessite ajuda! Mamà! Em sents? (Toca la campana. Prem
repetides vegades.) Déu, no m’ho puc creure! A veure... (Llig.)(Clica
una de les opcions.).
(Se senten uns xiulets , finalment dóna to després d'un llarg xiulet
final.)
INTERCOMUNICADOR: Ascensors Sant Antolín La Franca, ha polsat
vostè la trucada d'emergència. Si vol conèixer el resultat de l'última
inspecció realitzada a l'elevador polse 1, si el que desitja és sol·licitar
una nova revisió polse2, si en canvi requereix instruccions de l'ús
adequat polse 3, si vol renovar el contracte per cinc anys polse 4 , si
en canvi vol rescindir-lo polse 2 seguit de 4.
NÚVIA: Açò és increïble. És una emergència senyors! Se suposa que
han d'estar alerta. Per a això els paguem!

I per què m'atén una

màquina? Sóc jo una màquina?
INTERCOMUNICADOR : Si té dubtes sobre la resistència del mateix
polse 1 seguit de 3, a no ser que només vulga saber la capacitat, en
este cas haurà de marcar 2 seguit de 3.
NÚVIA: (Fent comptes.) A veure, era dos seguit de... Merda, no he
pogut memoritzar-lo!
INTERCOMUNICADOR: Si el que vol és canviar la decoració de
l’elevador polse tres un.
NÚVIA: Però tres un o tres uns?
INTERCOMUNICADOR: No s’ han trobat coincidències. Desitja
canviar la decoració?

NÚVIA: Si, si, si. No, no, no. No sé, no sé. Tragueu-me d’açí!
INTERCOMUNICADOR:Si

el

que

necessita

és

un

auxiliar

ascensorista o un tècnic electricista, en el primer cas marque 2 seguit
d'1 i en el segon cas 3 seguit de 4. Gràcies.
NÚVIA: Jure que sempre baixe per les escales però la meua mare
m’ha dit, "No filla que podries suar el vestit, sigues responsable i
baixa en ascensor". Doncs res, ací em té, responsablement tancada i
ni tan sols puja a buscar-me!
(S’olora les axil·les i fa un gest de fàstic.)
NÚVIA: Oh no, oh no! Estic suant? Estic suant? Estic suant! Hui no!
Hui no! És culpa teua, és culpa teua.
INTERCOMUNICADOR: Polse 1, polse 2, polse 3000.
NÚVIA: Hosti! L’he trencat.
INTERCOMUNICADOR: Este és un missatge d'Ascensors Sant
Antolín la Franca. Segons el protocol d'intervenció en breus minuts
rebran un tècnic. Els desitgem que passen un bon dia .
NÚVIA: Com? Això és tot? Quant van a tardar?
(Immediatament entra el tècnic ascensorista

a escena. És guapo i

vesteix amb roba de treball. Porta casc i eines a la cintura.)
TÈCNIC: Bon dia. Sóc el tècnic ascensorista .
NÚVIA: (Estranyada.) Van dir uns minuts ...
TÈCNIC: M’escolten?
NÚVIA: Sí, l’escolte. Gràcies a Déu ha arribat. Creu que podrà
solucionar el bloqueig de portes ràpidament?
TÈCNIC: Nooooo... es preocupe per això ara, senyora .
NÚVIA: Senyoreta, de moment .
TÈCNIC: Senyoreta ja ...
NÚVIA: És que em case hui...
TÈCNIC: Complicat ho veig...
NÚVIA: Com diu?

TÈCNIC: Res. Abans de posar-nos amb la reparació necessite que em
proporcione algunes dades. Hi ha alguna persona més a l'interior amb
vostè?
NÚVIA: No, només jo .
TÈCNIC: Està malferida?
NÚVIA: Ni una arrapada .
TÈCNIC: Viu a l'edifici?
NÚVIA: Sí, a la porta 7 .
TÈCNIC: Ja, és vostè propietària .
NÚVIA: No, senyor. La meua mare és la propietària .
TÈCNIC: D'acord...

sa mare... Es troba fora de la llar en estos

moments?
NÚVIA: No... exactament. Al garatge de la llar més bé.
TÈCNIC: No ha pujat a buscar-la? Ajá, ja veig .(Prem nota.) No
tenen bona relació .
NÚVIA: Això què més dóna ? Escolte, necessite eixir, el meu futur
marit pot creure que li he deixat plantat, comprèn?
TÈCNIC: Per descomptat .
NÚVIA: És un dia molt im- (De sobte sorolls que fa el tècnic i la
núvia para en sec.) portant,

és el dia del meu cas- (Altra vegada

sorolls.) ament! Què fa?
TÈCNIC: Sóc el tècnic ascensorista d'Ascensors Sant Antolín La
Franca i estic ací per a això .
NÚVIA: Moltíssimes gràcies. I ara traga’m d'ací!
TÈCNIC: Bé, no s’altere, la trauré. Però abans necessite acabar les
preguntes estipulades .
NÚVIA: Dispare. I ràpid.
TÈCNIC: Ja, espere que el disparesigua una forma de parlar (Riu.).
En l'informe d'activitat figura que algú va tirar de la palanca stop des
de l'interior. Si vosté està sola, com m’ha dit, l'ha hagut de tirar vostè
mateixa. La meua primera tasca és saber per què.
NÚVIA: Jo no he fet tal cosa!

TÈCNIC: Només treballem amb els millors materials i la més absoluta
tecnologia punta. Si l'ordinador m'indica que la palanca de stops’ha
polsatdes de l'interior de l'elevador, així ha sigut .
NÚVIA: M'està dient mentidera?
TÈCNIC: No li ho he dit, però tècnicament, sí, està mentint .
NÚVIA: M’està prenent el pèl?Ve ací per ajudar-me. Es presenta com
un gran tècnic professional...
TÉCNIC: Ja.
NÚVIA: Em fa preguntes íntimes, m'acusa...
TÉCNIC: Ja.
NÚVIA: I de moment encara no ha mogut un sol múscul per a
traure’m d’ací.
TÈCNIC: Ja.
NÚVIA: Deixe de dir ja!
TÈCNIC: Ja, d'acord, senyoreta .
NÚVIA: Ahhhhhh! (Comença a polsar el botó de l'intèrfon sense
obtenir resultat.) El primer que em passa pel cap en aquests
moments és dir-li quatre barbaritats però no ho faré.
TÈCNIC: Ja.
NÚVIA: Primer perquè sóc educada , i...
TÈCNIC: Ja.
NÚVIA: Com que ja? Com que ja? Vull una disculpa, ha tardat massa
en arribar.
TÈCNIC: Un parell de segons és massa?
NÚVIA: Un parell? Fa molt més d'un parell de segons que vaig
polsarl’intercomunicador i em va parlareixa absurda màquina.
TÈCNIC: Ja. Sent corregir-la senyoreta, però no tindríem per què
haver vingut perquè vostè mai es va decidir per cap de les opcions
que li proporcionarem .
NÚVIA: Eren molt complicades ...
TÈCNIC: Ja, bé... Si no sap parar atenció! (Parlen alhora.)
NÚVIA: Eren unes indicacions impossibles de retenir...

TÈCNIC: O en realitat està acostumada a que prenguen decisions per
vostè (Pausa.) La indecisió no li deixa triar una opció?
NÚVIA: Indecisió?
TÈCNIC: Té vostè un caràcter indecís.
NÚVIA: Vosté no em coneix, senyor psicòleg .
TÈCNIC: Ja, hi ha alguna possibilitat, encara que siga ínfima, de que
vertaderament ho haja fet vostè?
NÚVIA: Senyor psicòleg, senyor psicòleg! (Pausa.)Torna-li la trompa
al xic! Quan isca d'ací vull que em done el seu nom complet, pense
fer que l'acomiaden .
TÈCNIC: Com pot amenaçar-me?He fet un gran esforç per venir a
ajudar-la! Ni tan sols era el meu torn este cap de setmana .
NÚVIA: Doncs quina sort la meua!
TÈCNIC: Doncs mira que la meua! Hi havia una altra emergència a
prop d'ací, els caps de setmana només treballa la meitat de la
plantilla i no són temps per rebutjar hores extres. Supose que la
classe de gent com vostè això no ho entén. Han hagut de avisar-me
perquè vinguera a socórrer-la, sap? Hauria de saber que estic fora de
la meua jornada laboral i que el segur no em cobreix els caps de
setmana. Està acostumada a tocar el timbre i que vinguen a socórrerla, veritat? Hauria de valorar més el treball dels altres. Per a mi
tampoc és agradable estar ací.
(Pausa. La núvia sanglota.)
TÈCNIC: Per favor, no plore senyoreta ...
NÚVIA: Una vegada, al club de tennis mentre esperava que els meus
pares m’arreplegaren vaig veure un conillet. Era preciós. Mai havia
vist cap, era l'ésser més blanc que havia conegut . Feia poc que havia
llegit el conte de "Alícia al país de les meravelles" i en el conte Alícia
persegueix al conill vivint un munt d'aventures. (El tècnic entra a
l'ascensor i la consola. Les portes segueixen tancades.) Sap? Em vaig
quedar paralitzada. El vaig mirar i vaig deixar que se n'anara.

TÈCNIC: Espantada.
NÚVIA: No vaig eixir corrent darrere d'ell ni res .
TÈCNIC: No vol casar-se, veritat?
NÚVIA: No estic segura que siga la persona . (Espantada.) Per favor,
no diga res.
TÈCNIC: Tranquil·la. Confie en mi (Riu.) Secret professional .
(En este moment Núvia i Tècnic estan en un punt àlgid de proximitat.
Quasi bes.)
NÚVIA: És magnífic i té molt de futur. A tota la meua família li
agrada i la seua em tracta molt bé. És com un príncep... verd.
TÈCNIC: Que té un príncep verd?
NÚVIA: És atent.
TÈCNIC: Atent?
NÚVIA: I guapo .
TÈCNIC: Guapo .
NÚVIA: Però no somnie amb ell. Desitjaria... (Es besen, ella
s’espanta.) Estic molt nerviosa, disculpe. Com més prompte arribe a
l'església serà millor per a tots .
TÈCNIC: Però...
NÚVIA: Comprenga que estime la seua professionalitat i tot això
però si vostè poguera...
TÈCNIC: Poguera...
NÚVIA: Passar per damunt del protocol... jo podria...
TÈCNIC:Podria...
NÚVIA: Recompensar-lo... És a dir, que jo...
TÈCNIC: Que vostè...
NÚVIA: Que nosaltres...
TÉCNIC: Nosaltres.
NÚVIA: En definitiva, que puc pagar-li molt bé!

(El tècnic trau tres targetes. La núvia elegeix una. El tècnic s’allunya.)
NÚVIA: (Llig)“ Siga jugando” (Grita.)¡No em deixes a soles! ¡No em
deixes! ¡Maaaaaaaamá!
Fosc.

