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Personatges:
EVA
PETER
Espai:
La sala del pis de l’Eva
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Quan el públic entra, l’Eva està desembolicant en Peter, com si es tractés d’un
rentaplats nou. Li treu el plàstic de bombolles que el protegeix.
En Peter va en calçotets. Té els ulls tancats. Parlarà i es mourà amb naturalitat.
Quan l’Eva acaba de desembolicar en Peter, s’allunya una mica i l’observa amb
molta atenció. Se la veu il·lusionada. Agafa les instruccions i un comandament que
anava juntament amb en Peter. Mira ràpidament les instruccions, però de seguida
les deixa estar i encén en Peter enfocant-lo amb el comandament i prement una
tecla.
En Peter obre els ulls.
PETER
Nǐ hǎo.
L’Eva, amb el comandament, prem una altra tecla.
PETER
Hello.
EVA
Merda... (Revisa les instruccions)… Idioma, idioma, idioma…
PETER
You have to click twice.
L’Eva prem dues vegades una de les tecles.
PETER
Saludos, hermana. Estar aquí es una bendición.
EVA
Què? Sud americà no! Català... català...
L’Eva prem una tecla, que finalment funciona.
PETER
Hola.
EVA
Per fi. Hola.
PETER
Hola.
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EVA
Hola.
PETER
Hola.
L’Eva riu.
PETER
Em dic Peter. Cada exemplar té un nom diferent. Jo estic programat per respondre al nom de Peter,
però si no li agradés em pot re-programar amb un altre nom.
EVA
“Peter” em va bé. Sembles de veritat... vull dir que sembles humà.
PETER
Aquest és l’objectiu.
EVA
És que no se’t veu cap... Que podries...? Que et vegi, fes una volteta.
En Peter ho fa.
EVA
Realment, si no ho sabés no ho diria mai, que ets un robot.
PETER
Estaré sempre al seu servei pel que faci falta. L’aconsellaré quan dubti, l’assessoraré, orientaré i
ajudaré sempre que em necessiti. Seré el seu confident en qualsevol moment del dia, durant el
primer cafè, que li prepararé al matí, o mentre condueixi per portar-la a la feina... sempre. Cuinaré
per vostè, li llegiré en veu alta allò que em demani, li faré la compra, li faré massatges... tot el que
em demani.
EVA
M’encanta! Ets com un home ideal!
PETER
Les meves funcions i aplicacions no són humanes.
EVA
Per exemple? A la web hi deia que tens molta força. Impressiona’m, fes... no ho sé... flexions o
alguna cosa així.
PETER
Ha de prémer el comandament... activi la funció “demostració” dins d’ “aplicacions corporals”...
L’Eva prem algunes tecles.
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En Peter, amb expressió de pòquer, balla de forma graciosa.
EVA
Crec que m’he equivocat de…
L’Eva prem una altra tecla.
PETER
Procedint a realitzar deu flexions.
EVA
A la web diu que ets un superhome. Deu no, vint.
En Peter s’estira a terra i fa vint flexions.
PETER
No ho sóc. Segons Nietzsche, el súper-home és una persona capaç de generar el seu propi sistema
de valors identificant com a bo tot el que procedeix de la seva genuïna voluntat de poder.
Quan acaba de fer les flexions, s’aixeca sense cap rastre de cansament.
EVA
Potser no ho ets, però no estàs malament.
PETER
Gràcies. Viu sola?
EVA
Sí. ¿Per?
PETER
Li he de fer algunes preguntes. És per saber a quantes persones he de portar en cotxe, o despertar al
matí, si hi ha nens... Té fills?
EVA
No. No, no.
PETER
Com es diu?
EVA
Eva.
PETER
Eva: Significa “aquella que dóna vida”. Podria destacar en feines com venedora, psicòloga,
investigadora, escriptora, detectiu, viatjant, corredora de borsa... Segons la Bíblia i l’Alcorà,
“primera dona”. Nom molt popular a l’Edat Mitjana, ja que existia la creença que les dones amb
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aquest nom vivien més anys. Altres Eves famoses: Maria Eva Duarte de Peron, Eva Braun, Eva
González, Eva Aaral, Eva Sanunn, Eva Fernández, “Eva al desnudo”, “Eva María se fue”...
L’Eva es diverteix mentre en Peter parla.
EVA
Ets molt graciós, Peter.
PETER
De petita, va pensar mai que algun dia es venjaria d’algú?
EVA
Com?
PETER
De qui?
EVA
No entenc per què...
PETER
No ho ha negat. Això significa que sí. Algun cop, els seus pares, van fer-li passar vergonya?
EVA
No m’agraden aquestes preguntes.
PETER
D’acord. Disculpi. Quin cotxe té?
EVA
Un Toyota.
PETER
Matrícula?
EVA
No me’n recordo.
PETER
On el té aparcat? El podem veure ara?
EVA
Ja ho farem després, Peter.
PETER
Com vostè vulgui.
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EVA
No siguis tan... no cal que em tractis de vostè, sembles el meu majordom, i no m’agrada.
PETER
Disculpi. Estic programat així. A les instruccions està explicat que...
EVA
...he de pitjar no sé quin botó, oi? A veure... (agafa el comandament sense saber què prémer).
PETER
Obri el menú... vagi a “llenguatge”. “Registre”. “Formal”. I aleshores desmarqui “respecte”, i
marqui...
L’Eva prem algunes tecles.
EVA
Així?
PETER
On seretne’t, alam atup.
EVA
Merda, he tornat a canviar l’idioma...
L’Eva prem altres tecles.
PETER
On sé amoidi’l, snolloc!
EVA
Per què no es canvia...? (Agafa les instruccions)... Idioma, idioma...
PETER
Ste anu litúni.
EVA
Peter, calla, que no t’entenc i em poses nerviosa! Un moment!
En Peter agafa el comandament, s’enfoca ell mateix i prem una tecla.
PETER
Estava parlant a l’inrevés. M’has canviat el registre, però també m’havies invertit la parla, hòstia.
EVA
No em renyis, jo què sé! Em pensava que series més fàcil... com pots entendre, no em penso treure
cap màster en robòtica per fer-te funcionar. Falles tota l’estona... Peter, i si aquests errors els tens al
volant? Ara ja ens hauríem matat.
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PETER
No sóc jo, qui comet errors. T’has llegit les instruccions? Perquè jo funciono de puta mare, tia, de
puta mare. És que és clar, hòstia, si m’engegues sense estudiar-te les instruccions...
EVA
Perdona?!
PETER
Perdonada. Quins països has visitat?
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