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Per conèixer millor els propis fills, és preferible no tenir-los, i 

així poder-los representar.

Els fills, a part de poder-los llogar, es poden imaginar i fins 

i tot recrear-los des del no-res.

Com deia Ricardo: «Els pares tampoc són fills de ningú». 

A partir d’aquí, qui és fill de qui?

Per ser el teu fill, has de deixar de ser tu mateix, i així po-

der ser allò que tu no ets: el teu fill o la teua filla.

En el meu cas, vull ser la meua filla.

La filla que jo no sóc i que jo vull ser.

Si sóc la filla, parlaré amb mi des de mi mateix, o sigue, des 

de la meua filla. La filla de mi mateix.

Deixaré de ser el pare, per poder ser la meua filla.

D’aquesta manera mai no podrem cantar junts. La seua 

veu serà la meua veu.

La veu de la meua filla la podré escoltar com si fos la meua 

veu.

La veu del pare, que és la veu de la seua filla.

La filla de res.

El pare.
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La meua filla sóc jo

Hi ha pares que tenen fills.

Hi ha pares que no tenen fills.

Hi ha pares que tenen fills, i com si no els tinguessen.

Hi ha pares que no tenen fills, i com si els tinguessen.

Hi ha pares que són pares.

Hi ha pares que són fills.

Fills de qui?

Fills dels fills?

Fills d’ells mateixos, com la filla de mi mateix?

Filla de mi mateix?

La filla que jo sóc?

La filla que sóc de mi mateix?

Jo mateix sóc la filla de mi mateix i el seu nom no és el meu nom. Jo 

sóc, quan ella és.

La meua filla, que sóc jo, és una filla de quatre sopranos i vint cla

rinets, un clarinet per any, fins ara.

Tot això, a la vora de la mar i amb un pardal a la mà. Jo?

Al pare ni se’l veu ni se’l sent, simplement, se’l nota.

La mare és fetitxista, plena de consums interns i es fa pintar les un

gles dels peus.

Un primer amant, que no sóc jo, de la meua filla, que sóc jo, té un ta

ronger ple de partitures i una olivera plena de llibres. Sis trompetes 

li xafen els peus i els sis aixequen la cama per pixar.

L’interès radica a saber com es passa d’un taronger i una olivera plena 

de llibres i partitures a un automòbil.

El segon amant de la meua filla, que sóc jo, té cotxe. Un cotxe que 

sona com sis trompes i ell, el segon amant, és el que pinta les ungles 

dels peus de la mare de la meua filla, que sóc jo.

El «sóc jo» invalida el pare i el deixa sense el dret al plaer que si li 

suposa.
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Fora de l’automòbil, i malauradament lluny de la mar, la meua filla, 

que sóc jo, sent sis trombons.

Fins aquí, el pare, que no és ella, ha canviat sis vegades els mobles de 

la casa d’ell i de la mare fetitxista.

Els sis trombons toquen lo mateix sense parar, i des de sempre. Els 

sis són llicenciats en psiquiatria i els sis són amants de la meua filla 

que sóc jo. Curiosament, els sis amants psiquiatres de la meua filla no 

entenen que la meua filla sigue jo.

La seua relació va acabar quan ells, els sis trombonistespsiquiatres, 

van voler pintar les ungles dels peus de la meua filla, que sóc jo.

La mare fetitxista està al marge de tot això, i darrerament està molt 

preocupada perquè confon el seu nom amb el de la seua filla, que 

no sóc jo.

Tornant a la ciutat, dintre d’un estoig d’una tuba, la meua filla, que 

sóc jo, ha retrobat una manera de transport ideal. Aquest estoig està 

agafat per una forta mà negra d’home, amb les ungles pintades, i 

d’aquesta manera han viatjat per tot el món, fins i tot han obert una 

botiga de moda que ella, la meua filla, que sóc jo, no ha vist mai, per

què segueix vivint dintre de l’estoig de la tuba.

La seua mare fetitxista és la que pinta les ungles de la mà negra d’ho

me.

A conseqüència d’un robatori a la botiga de moda, algú va robar l’es

toig de tuba, i amb l’estoig, la meua filla, que sóc jo.

Ha passat molt de temps, i en aquest temps no he sabut res de la 

meua filla, que sóc jo.

L’esperava a la vora de la mar, mentre mirava com el segon amant 

de la meua filla, que sóc jo, pintava les ungles dels peus de la seua 

mare fetitxista.

De sobte, va aparèixer amb un personatge que ella anomenava marit. 

Un personatge que no es veia, no se sentia i no es podia tocar, i el que 

era més greu, no tenia ungles als peus ni a les mans. A partir d’aquest 

moment, la meua filla ja no sóc jo.

Mai més he tornat a mirar la mar. ■
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L’obra podria començar amb el naixement de la filla que sóc jo.

El treball d’estudi amb el plor d’un nen que està naixent. Un cap 

(cantant) de grans dimensions i el cony corresponent poden il·lus

trar l’acte.

Seria interessant imaginar com hauria pogut ser jo, naixent dona, o 

com hauria pogut ser una filla meua que mai he tingut.

1a seqüència

Podria començar amb una seqüència invisible. El pare esperant el 

naixement de la seua filla.

Amb llum (seguiment), gravació de passos, caiguda d’alguns objectes 

o desplaçament de mobles (a causa del nerviosisme). La impaciència 

del pare esperant l’esdeveniment del naixement de la seua filla.

El pare no es veu, es nota la seua presència.

Sense música, només el soroll dels passos i dels objectes caiguts o 

desplaçats.

El pare Es nota però no es veu

La mare Contralt (baríton) fetitxista

La filla Soprano (4 sopranos)

1r amant Tenor

2n amant Baríton

3r amant Baix

4t amant Contratenor

El marit, com el pare, no es veu ni se sent.

Un cor

Fins a la pubertat 24 clarinets
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Amb el 1r amant 6 trompetes

Amb el 2n amant 6 trompes

Amb el 3r amant 6 trombons

Amb el 4t amant 6 tubes

Amb el marit, que no es veu ni se sent, un instrument que es veu però 

no se sent.

Vestuari actual

Escenografia:

—Part (sala d’espera, escena invisible) (acció del part).

—Fins a la pubertat amb 24 clarinets: a la vora de la mar amb totes 

les possibilitats de la mar (projecció).

—Amb el primer amant i amb 6 trompetes: un taronger i una olivera 

amb partitures (al taronger) i llibres a l’olivera.

—Amb el segon amant i sis trompes: aquest període passa dintre d’un 

cotxe (es pot baixar de dalt?).

—Amb un tercer amant i sis trombons: despatx de psicoanalista (els 

mobles baixen del sostre).

—Amb el quart amant i sis tubes. ■


