Límits
de Marta Solé
Sinopsi:
2011. És la nit de Sant Joan i la Carla declara a comissaria que l’acaben de violar. Ella
té 17 anys. I ell 19. Sexe i drogues, o sexe amb drogues, tan obvi com sempre.
On són els límits? Qui parla i qui crida dins la ment d’un adolescent?
Probablement, tot es basa en el difícil encaix dins d’aquest gran abisme.
I aquest és el repte.
Personatges:
CARLA 17 anys, estudiant
DIANA 17 anys, estudiant
GLÒRIA 38 anys, mare de Carla
DAVID 20 anys, estudiant
L’escenari està dividit en 4 espais.
La casa de la Carla i la casa de la Glòria.
Els flashbacks, el monòleg de la Glòria i la presó.
Els monòlegs de la Carla.
La pantalla, al darrer terme, ocupant tot l’ample i l’alçada de l’escenari. Els espais
han d’estar dividits de tal manera que, donat el cas, puguin tenir presència
simultàniament. L’escenografia ha de ser simple, utilitzant els mínims elements
indispensables pel desenvolupament de cada escena.
L’acció transcorre a partir de l’agressió i declaració de la Carla. Flashbacks d’abans
d’aquest dia. A l’actualitat, a Palma de Mallorca.
ESCENA 1
Carla espera dreta de cara al públic.
Entra David i espera al seu costat. Carla el veu i es posa nerviosa. Pausa
DAVID: Quantes?
CARLA: Eh? què?
DAVID: Que quantes te n’han quedat?
CARLA: Ah...! 5. (Pausa) I a tu?
DAVID: 1.
CARLA: Ah...
Silenci
CARLA: Vas a aquest institut?
David somriu

CARLA: Vull dir... que vas a aquest institut és evident, però... quin curs fas?
DAVID: 1r de Batxillerat.
CARLA: Com jo! amb la Sostres!
DAVID: No, jo faig nocturn. Treballo pels matins.
CARLA: Clar, per això no anem a la mateixa classe. (Somriu avergonyida)
DAVID: Sí... (Mira cap al públic) Ja obren.
CARLA: Per fi...! (Al públic) Hola, vinc a buscar les notes de recuperació. Carla Pons.
Pausa. Carla fa com si agafés un sobre
CARLA: Gràcies.
DAVID: (Mirant al públic) Jo també. David Pons.
CARLA: També et dius Pons?
DAVID: (Simulant agafar sobre del públic) Gràcies. (A Carla) Sí. Pons Pons.
CARLA: Pons Pons? què dius, no pot ser! vull dir que, quina coincidència, no?
DAVID: Ja ho té Mallorca això. Si em digués Tomeu Pons ja no podria ser més comú.
Has aprovat? (David obre el sobre)
CARLA: Ho miraré demà, no vull que em xafi la nit de Sant Joan!
DAVID: (Llegint) Clar...
(Pausa)
CARLA: Doncs res, me’n vaig, que he quedat...
DAVID: (Deixant de llegir) Molt bé. Encantat, Clara Pons.
CARLA: Adéu! (Carla no s’atreveix, però finalment es llença i es fan dos petons)
CARLA: Que vagi bé.(Marxant) Ah, has aprovat?
DAVID: Un notable.
CARLA: (Admirada) Ets un crack, eh!
DAVID: Quan estudio sí. Adéu!
Carla surt. David agafa el mòbil i marca un número. Carla torna a entrar.

CARLA: (Nerviosa) Et pensaràs que se me’n va, perquè ens acabem de conèixer i això,
però... si no vols em dius que no i cap problema eh, jo t’ho dic i ja està, llavors tu fas el
que vulguis, d’acord?...(Agafa aire) Vols venir aquesta nit al Parc de la Mar? fan uns
concerts per lo de la berbena i això i, bé, no rotllo cita i tal eh, jo vindré amb una amiga,
i tu... si vols porta algun tio, bueno, o una noia, com vulguis, com vulguis, no sé...
(Pausa) Podria estar bé, no?
Pausa. David la mira, somrient
CARLA: (Més nerviosa) Merda, ja l’he liat... mira, que... si no vols no passa res, eh? no
passa res! que fes la teva i això... No passa res, de veritat! Però que... no sé, que si al
final decideixes venir... que si et ve de gust al final... doncs ens podríem trobar a les 10 a
la Plaça de les Tortugues i llavors, doncs... no ho sé, podríem anar a algun bar abans i...
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DAVID: (Tallant-la) Carla! (Somrient) Que sí. Ens veiem a les 10 i anem a prendre
algo.
CARLA: Perfecte, mola! (Pausa) Ens veiem després!
DAVID: Fins després!
Fosc
TÍTOLS DE CRÈDIT. PANTALLA
(Els títols de crèdit han d’especificar els principals càrrecs i noms. Tant l’estètica com
la música dels títols de crèdit han de ser atractius i afins als gustos del públic objectiu
jove.)
ESCENA 2. PANTALLA
COMISSARIA DE POLICIA. INTERIOR. DIA
Habitació petita, sòbria, i sense res més que Carla assentada davant d’una
taula. Porta la roba desmanegada. Va escabellada i té varis cops a la cara i el
llavi i la cella partits. Encara està plena de sang. Porta el maquillatge corregut
i té els ulls inflats d’haver estat hores plorant.
Carla espera una estona a què comenci l’ interrogatori. Està afectada i
nerviosa.
VEU OFF: Nom complet i edat.
CARLA: Carla Pons Ferrer. 17 anys.
VEU OFF: Molt bé, Carla. Ens pots explicar què va passar exactament?
(Pausa) Et trobes bé? vols una mica d’aigua?
CARLA: No. No vull aigua. (Pausa. Mira a càmera) És necessari que hi hagi aquesta
càmera?
VEU OFF: Sí, ho sento. Comença si us plau.

CARLA: (Pausa) D’acord. (Pausa) Ahir a la nit... Vaig quedar amb un noi de l’ institut.
Va venir sol... Ho dic perquè... Havia de venir amb més gent, per això ho dic...
VEU OFF: I tu? anaves sola també?
CARLA: No, la Diana, una amiga. Vaig anar-hi amb la Diana.
VEU OFF: Molt bé, continua. Ja ens donaràs les seves dades després.
CARLA: (Pausa) Vam quedar a les 10, més o menys, a la Plaça de les Tortugues i...
Havíem d’anar de copes i a uns concerts... Però ell va portar beguda i... i va dir d’anar a
fer botellón a la platja. A Illetes, (Mira a càmera) no sé si sap... Passat Cala Major i
això...? (Pausa) Vam dir que vale, a mi m’agradava aquell noi i la Diana... bueno, a ella
tan li feia... A la Diana sempre tan li fa tot. Vam caminar fins al cotxe, xerrant i això i...
ens vam beure una ampolla de Vodka. Ell sobretot, nosaltres quasi no en vam beure de
Vodka... (Pausa) I no sé, al cap de mitja hora o així ja érem a la platja.
VEU OFF: Us va veure algú?
CARLA: No, no... vam anar a un racó... Vam anar a un racó perquè no ens molestés
ningú.
VEU OFF: Molt bé, continua.

