
"ESFERES"	és	un	text	escrit	com	a	homenatge	a	les	infermeres	en	pandèmia,	dins	el	
marc	dels	5è	Premis	TRIFERMED	AWARDS,	coordinats	pel	Dr.	Sergi	Trilla.	
	
Ha	estat	possible	gràcies	a	 la	col·laboració	anònima	i	desinteressada	d'una	vintena	
d'infermeres	 que	 m'han	 explicat	 la	 seva	 experiència	 en	 pandèmia,	 a	 l'encàrrec	
específic	 del	 Consell	 de	 Col·legis	 d'Infermeres	 i	 Infermers	 de	 Catalunya	 (CCIIC),	 a	
l'acompanyament	 del	 procés	 de	 Xavi	 Chavarriga	 i	 a	 la	meva	mare	 com	 a	 referent	
personal	i	professional	de	la	infermeria.	
	

Lara	Díez	Quintanilla	
	
	

ESFERES	
	

Apareix	a	escena	ANA	amb	una	bata	d'infermera,	es	dirigeix	al	públic.	
	
ANA	-	Hola,	bona	tarda,	el	meu	nom	és	Ana,	soc	infermera	i	m'han	donat	8	minuts	
per	 explicar-vos	 què	 ha	 suposat	 la	 pandèmia	 de	 la	 covid	 per	 nosaltres.	
8	minuts.	 És	 curiós	 que	 sigui	 el	 número	 8,	 ja	 que	 aquest	 està	 compost	 per	 dues	
esferes	i	sempre	he	pensat	que	nosaltres,	les	infermeres,	treballem	precisament	en	
els	terrenys	fronterers	que	uneixen	les	esferes:	

La	salut	i	la	malaltia.	
La	teoria	científica	i	la	pràctica	clínica.	

El	pensament	i	l'acció.	
La	vida	i	la	mort.	

	
Recollim	teoria	científica	i	pensament	i	l'apliquem	a	la	pràctica,	a	l'acció,	recollim	la	
pràctica	 de	 les	 nostres	 accions	 i	 l'entreguem	 a	 la	 teoria	 i	 al	 pensament.	
Bloquegem	al	màxim	les	sortides	de	la	salut	a	la	malaltia	i	les	habilitem	perquè	la	
malaltia	es	transformi	en	salut.	
	
Lluitem	 diligentment	 per	 rescatar	 de	 la	 mort	 i	 acompanyem	 el	 final	 de	 la	 vida	
convertint-lo	en	un	trànsit	agradable.	
	
Nosaltres	estem	formades	i	entrenades	per	gestionar	aquests	espais	fronterers.	
	
Però	 la	 pandèmia	 va	 fer	 esclatar	 el	 nostre	 camp	 de	 treball,	 obrint	 un	 abisme	
immens.	 Hi	 va	 quedar	 un	 pont	 fràgil	 i	 atrotinat	 que	 només	 podíem	 creuar	
nosaltres,	amb	el	risc	de	caure	en	un	forat	negre	i	ser	xuclades	per	sempre.	Aquell	
pont	de	cordes	es	va	convertir	en	casa	nostra	durant	mesos.	Estàvem	absolutament	
soles	creuant	l'infern.	
	
	

ANA	es	treu	la	bata	i	corre	de	punta	a	punta	de	l'escenari,		
encarnant	diverses	persones:	

	
"No,	no,	no	si	us	plau!	No	s'emportin	a	la	meva	mare!		
No!	Si	us	plau!	Deixi'm	acompanyar-la!".	

"Què	m'està	passant?	M'estic	ofegant!	Em	porten	a	l'UCI?		
	 Digui'm	alguna	cosa!".	

	 	



	
	
	

"Deixi'm	entrar	amb	el	meu	fill!!	Té	18	anys,	és	un	nen!	Deixi'm	entrar!!".	
"No	m'intubi!	No	em	faci	una	traqueotomia,	si	us	plau!"	

	
"Acabo	de	donar	vida	i	m'heu	arrencat	al	meu	bebè!		
Torneu-me'l	si	us	plau!!	On	és	el	meu	bebè!?".	

"Qui	és	vostè,	jove?	És	una	astronauta?	On	soc?		
Per	què	em	tanquen	en	aquesta	habitació?".	

	
	
"Fora	infermeres	de	l'escala	de	veïns!!	Aneu	a	contagiar	a	un	altre	lloc!!".	

"No	hi	ha	EPIs,	no	hi	ha	mascaretes,	no	hi	ha	respiradors,	no	hi	ha	material!".	
	
"Mama!	Mama!	Per	què	dorms	a	un	hotel?!		
Torna	a	casa,	mama!!	No	vull	que	et	moris".	
	

	
ANA	es	torna	a	posar	la	bata	i	es	representa	a	ella	mateixa	

	donant	respostes	de	punta	a	punta	de	l'escenari.	
	
	

ANA	-	El	pont	cada	vegada	és	més	fràgil!	Necessitem	ajuda!	Doni-li	a	la	seva	mare	
mòbil	i	carregador,	nosaltres	l'ajudarem	a	comunicar-se	amb	vostè!	

Ja	sé	que	et	sembla	que	estàs	bé,	però	si	no	t'intubem		
pots	morir	d'un	moment	a	l'altre.	

	
Estem	cuidant	del	seu	nadó,	l'agafem	tot	el	que	podem,	de	seguida	estaran	juntes.	

Senyora,	escolti,	està	a	la	residència!		
Vaig	vestida	així	i	la	tanquem	per	protegir-la!	Aviat	passarà,	resisteixi.	

	
Veïns,	veïnes,	no	es	preocupin!	Vaig	a	viure	a	un	hotel!	

Unes	dones	del	poble	ens	han	fet	EPIs	amb	bosses	de	brossa		
i	mascaretes,	de	moment	serviran!	

	
'Carinyo',	la	mama	ara	ha	de	treballar.		
Aviat	ens	podrem	abraçar,	resisteix,	seran	uns	dies.	
	
	

ANA	deixa	de	córrer,	però	es	mou	agitada	mentre	enraona.	
	
ANA	 -	 	 No	 puc	 plorar	 dins	 de	 la	màscara,	 les	 ulleres	 i	 l'EPI.	 He	 de	 plorar	 sense	
llàgrimes.	Tinc	por	a	estar	infectada	i	contagiar	a	tothom!	No	tinc	por	per	la	meva	
vida!	Tinc	por	a	contagiar!!	Em	dutxo	una,	dues,	tres	vegades!	Lleixiu	al	material!	
Em	 dutxo,	 treballo	 12	 hores,	 em	 dutxo,	 llegeixo	 articles,	 publicacions,	 em	 dutxo,	
dormo	5	hores,	 em	dutxo,	 em	dutxo,	 em	dutxo!	Tinc	por	que	 l'esfera	de	baix	del	
vuit	 es	 faci	 tan	grossa	que	es	mengi	 l'altra	 i	 es	 converteixi	 tot	 en	 zero.	Una	gran	
zona	zero.	
	 	



Se	senten	uns	aplaudiments,	ANA	intenta	dirigir-se	al	públic		
cridant	sobre	el	soroll	que	cada	vegada	és	més	estrident.	

	
ANA	-	Escolteu-me!	No	tenim	material!	Escolteu-me!	Aquestes	persones	necessiten	
que	les	acompanyin	a	morir!	A	aquesta	gent	se	li	estan	emportant	de	casa	els	seus	
éssers	estimats	i	no	els	tornen	a	veure.	Els	hi	arriben	convertits	en	cendra!	Això	és	
devastador!	 És	 pitjor	 que	 els	 desapareguts	 i	 desaparegudes	 de	 la	 guerra	 civil!	
Escolteu-me!	Deixeu	d'aplaudir	i	escolteu-me!	No	podem	deixar	morir	una	dona	de	
60	anys,	és	massa	jove!!	Estem	jugant	a	ser	Déus!	No	podem	seguir	escollint	qui	viu	
i	qui	mor!	Escolteu-me!	Deixeu	d'aplaudir!!	
	
	

Els	aplaudiments	s'aturen	sobtadament.	ANA	es	dirigeix	al	públic.	
	
ANA	-	Quin	és	aquest	premi	d'avui?	És	un	reconeixement	per	haver	anat	a	l'infern	i	
tornar	 mutilada?	 Una	 medalla	 de	 guerra?	 Ens	 hem	 equivocat!	 Això	 no	 era	 una	
guerra.	Això	no	havia	de	ser	una	guerra	ni	un	camp	de	batalla.	No	només	vull	que	
no	 torni	 a	 passar!	 Vull	 el	 compromís	 que	 no	 tornarà	 a	 passar.	 Perquè	 es	 podia	
haver	 evitat.	 No	 ens	 enganyem!	 Ara	 ens	 toca	 repartir-nos	 el	 pes	 de	 totes	 les	
llàgrimes,	 de	 tots	 els	 morts,	 totes	 les	 mortes	 i	 donar-los-hi,	 a	 ells	 i	 a	 nosaltres,	
l'espai	i	el	temps	que	no	van	tenir.	
	
No	 ens	 ho	 podem	 estalviar.	 Si	 no	 ho	 fem,	 la	 humanitat	 ens	 convertirem	 en	 un	
exèrcit	de	fantasmes	i	d'autòmats	atrapats	i	perduts	entre	les	esferes.	
	
	

ANA	s'agenolla,	es	treu	la	bata,	la	deixa	estesa	a	terra		
i	li	col·loca	una	espelma	al	cor	de	la	bata.	

	
ANA	-	Escolteu-me	familiars	i	amistats.	Nosaltres,	les	infermeres,	hi	vam	ser.	Vam	
acompanyar	 a	 les	 vostres	malaltes	 i	 les	 vostres	mortes.	Vam	aprendre	 a	 abraçar	
amb	 la	 mirada,	 a	 comunicar-nos	 amb	 el	 cor,	 ens	 vam	 saltar	 normes	 per	 poder	
agafar-los-hi	 les	 mans,	 parlar,	 escoltar…	 Vam	 invertir	 tots	 els	 nostres	
coneixements,	pràctica	i	amor	per	obrir	pas	a	l'esfera	de	la	vida.	I,	quan	no	va	ser	
possible,	ens	vam	entregar	a	cuidar	el	seu	final.	Nosaltres	hi	vam	ser,	allargant	els	
braços	d'un	costat	a	l'altre	del	pont	per	connectar-vos	a	través	nostre.	
	
	

ANA	es	desplaça	de	punta	a	punta	de	la	bata	encarnant	mare	i	filla.	
	
ANA	 -	 "T'estimo	 mama,	 bon	 viatge.	 Perdona'm	 per	 no	 agafar-te	 la	 mà."	
"T'estimo	filla,	no	et	preocupis,	estàs	amb	mi,	ens	uneix	sempre	un	fil	transparent."	
	
	

ANA	torna	a	ser	ella	mateixa.	
	
ANA	 -	 Les	 infermeres	 seguim	 aquí,	 amb	 els	 braços	 oberts,	 per	 elaborar	 tot	 això	
juntes,	fins	que	puguem	fer	entre	totes	un	dol	digne	de	tot	el	que	hem	viscut.	
	
	 	



ANA	es	dirigeix	al	públic.	
	
ANA	-	He	acabat	els	8	minuts,	però	no	vull	marxar	sense	dir-vos	que	m'emporto	el	
premi	més	valuós	que	es	pugui	tenir:	la	certesa	que	no	estic	sola	perquè	us	tinc	a	
vosaltres,	amigues	infermeres.	
	
He	pogut	resistir	enmig	de	la	foscor	del	pont	perquè	hi	éreu	vosaltres.	No	vaig	ser	
xuclada	 pel	 forat	 negre	 d'aquest	 infern,	 gràcies	 a	 vosaltres.	
No	 oblidem,	 companyes	 infermeres,	 que	 som	 aquí	 i	 que,	 juntes,	 som	 com	 les	
partícules	d'aigua	que,	amb	un	mica	de	llum,	podem	crear	un	prodigi	com	l'arc	de	
sant	Martí,	que	faci	de	pont	entre	les	esferes	de	l'infinit.	
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