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  Fitxa tècnica:

Nom de la companyia: Kamaleonik
Nom de contacte: Bernat Muñoz / Thais Buforn
Telèfon: 669 23 48 05 / 630 21 74 54
Correu(s) electrònic(s): bernatmuga@gmail.com / thaiscrea2@yahoo.es
Pàgina de Facebook de l'obra: https://www.facebook.com/Es3Kamaleonik/
Pàgina de Facebook de la companyia: https://www.facebook.com/ciakamaleonik/

Intèrprets: Thais Buforn (DONA) i Bernat Muñoz (PSICÒLEG)
Director: Bernat Muñoz
Una obra de: Bernat Muñoz
Cartell: Caram i Thais Buforn

Durada aproximada de l'obra: 20 minuts

  Escenografia i posada en escena:

L'obra transcórre en la consulta d'un psicòleg. En escena, un divà, una tauleta i una 

cadira de rodes, on seu i pren notes el psicòleg.

  Necessitats tècniques:
Aquest muntatge és molt senzill en quant a necessitats tècniques. No cal il·luminació 

especial ni so (excepte si es fa a l'exterior, que sí que seria recomanable algun tipus de 

microfonia inalàmbrica, de la qual no disposa la companyia).
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  Experiència artística de l'equip

Thais Buforn (actriu)

(Barcelona, 1974) Actriu de teatre, cinema i doblatge, formada a l'Institut del Teatre de 

Barcelona (promoció de 2007). Els seus darrers treballs en teatre han estat “El diván” de B. 

Muñoz (al Cafè Teatre Llantiol), “El cerdito de oro” de M. Fratti (a Microteatre Barcelona), 

“Cupi2” de T. Buforn i Franck Espartero (Microteatre Barcelona i Madrid, actualment en 

gira), “Amort” de M. Fàbregas (també a Microteatre Barcelona) i “Al i Oli” de Neil Simon 

(Teatre del Raval de Barcelona). Col·labora habitualment com a actriu i presentadora 

amb Robert Gobern, membre de Comediants. A més, també compagina la feina d'actriu

amb la de fotògrafa, traductora i escriptora de narracions breus i teatre (ha obtingut 

diversos premis de narrativa i de dramatúrgia). 

Bernat Muñoz (actor, director, text)

(Barcelona, 1974) De formació autodidacta, compagina la interpretació, l'escriptura de 

guions i la direcció de teatre i de cinema. Com a actor ha participat en sèries (“Cites", "La

riera", “Polseres vermelles”, “Hospital central”…), pel·lícules (“REC 3”, “Codi 60”, “Los ojos 

de Julia”…) i en diverses obres de teatre com “La visita inesperada”, “Quan despertem 

d’entre els morts”, “Bodas de sangre” o “El diván”, (on també va fer de dramaturg i 
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director, i que va arribar als 4 anys en cartell al Cafè Teatre Llantiol). Ha escrit i dirigit mitja 

dotzena d'obres (“Let's have a show", “Infidelis”, “No entiendo lo que me dices”…) i curts 

(“Hazme sufrir”). També ha treballat com a adjunt de direcció de Ferran Madico al TNC, 

Teatro Español i Teatre Zorrilla. Com a autor, va ser finalista al III Premi de Teatre Breu 

Inicia’t 2009 amb l'obra “Caront”.

Bernat Muñoz i Thais Buforn formen la companyia Kamaleonik, especialitzada en 
comèdies teatrals. 

Més informació sobre la companyia: https://www.facebook.com/ciakamaleonik/

  Breu sinopsi

Un psicòleg reb la visita d'una dona desesperada, que sent com la seva vida se li fa tot un

món... o alguna cosa per l'estil. Després de descobrir la veritable identitat de la pacient, el

psicòleg tindrà clar que aquest no serà un cas fàcil.
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  Text íntegre de l'espectacle

PSICÒLEG (off): Estiri’s.

Quan obrim llum descobrim una dona estirada a un divà i un home al seu costat en una 
cadira de rodes, amb llibreta i boli.

DONA: Encara em costa creure que hagi vingut aquí.
PSICÒLEG: No és cap cosa greu. Molta gent va al psicòleg. De vegades només es tracta 
d’una via per alliberar-se.
DONA: Bé, fins ara la meva era la religió.
PSICÒLEG: Ahà, és creient.
DONA: Molt. 
PSICÒLEG: Catòlica? Budista? Protestant? …
DONA: Un poti-poti. 
PSICÒLEG: Practicant?
DONA: No, a mi això de les agulles...
PSICÒLEG: Em refereixo a la religió!
DONA: Ah! Sí, sí, a diari.
PSICÒLEG: Caram!

El psicòleg apunta.

DONA: Bé, estic una mica perduda… De què vol que li parli?
PSICÒLEG: Vostè dirà. Què li preocupa? Què l'ha portat fins aquí?
DONA: Un taxi...
PSICÒLEG: Vull dir quin problema...
DONA: Ah! Veurà, són diverses coses… No sé ben bé per on començar…
PSICÒLEG: Provem amb intentar definir-se.
DONA: Uf, complicat…
PSICÒLEG: Li és complicat definir-se?
DONA: Molt. 
PSICÒLEG: Provi.
DONA: Mmmmm. Podriem dir que sóc molt independent.
PSICÒLEG: Sempre ho ha estat?
DONA: Sí.
PSICÒLEG: Desde petita?
DONA: Petita?
PSICÒLEG: Sona a tòpic però de vegades remuntar-se a la infantesa ajuda…
DONA: Uf, la infantesa…
PSICÒLEG: Va, no és vostè tant gran…
DONA: Més del que semblo. A més, no vaig tenir infantesa.
PSICÒLEG: Entenc… Això marca molt la personalitat futura.
DONA: Suposo…
PSICÒLEG: Els seus pares li van permetre moltes coses? No em refereixo a consentir-li, sino 
a donar-li llibertat, a no ser reestrictius amb el que feia. Això podria explicar aquesta inde-
pendència de la que parla.
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DONA: No puc dir res dels meus pares… No vaig tenir.
PSICÒLEG: No els va conèixer?
DONA: No, no, no vaig tenir.
PSICÒLEG: Tothom té pares…
DONA: Jo no. 
PSICÒLEG: Ja… Suposo que es refereix a que no considera com a pares a les persones 
que regenten els orfanats o possibles families d’acollida que va tenir, oi?
DONA: No. Vol dir que no he tingut pares.

El psicòleg apunta.

PSICÒLEG (en veu baixa): Tractar en altres sessions el tema de la negació dels pares. (A la
dona, en veu alta): Té algun familiar…? Directe o indirecte?
DONA: Bé, tinc una mena de fill, però… estem bastant distanciats.
PSICÒLEG: Una mena de fill? Parlim d’ell.
DONA: Bé, més que distanciats, estem enfrontats. Sí, aquesta seria la paraula exacta. Ell 
és… com li diria? Tot el contrari a mi. Podriem dir que és una mica l’ovella negra de la fa-
mília, sap? Sempre s’ha portat malament, donant disgustos, creant problemes… Darrera-
ment a més, està com més insuportable, més rebel, prepotent. Està adquirint massa po-
der, sap?
PSICÒLEG: Poder?
DONA: Sí, bé. Portem una “empresa” a mitges.
PSICÒLEG: Té una empresa?
DONA: Sí, una gran empresa… 
PSICÒLEG: Amb el seu fill?
DONA: Sí, molt gran. 
PSICÒLEG: Sempre és complicat portar una empresa, i més amb un negoci familiar. Les 
decisions costen més. Els fills de vegades no segueixen la línia dels pares.
DONA: Ja ho pot ben dir.
PSICÒLEG: I al ser una empresa gran, segurament molts d’aquests problemes que diu que
té poden tenir el seu focus aquí, en la feina.
DONA: Totalment. Dóna molts maldecaps…
PSICÒLEG: De què és l’empresa?
DONA: Bé, és complicat d’explicar… Gestionem…. com li diria?
PSICÒLEG: Veig que li costa definir alguns conceptes. 
DONA: Sí. És que aquest és realment complicat. Gestionem una mica de tot… 
PSICÒLEG: Per exemple.
DONA: Doncs de tot… Toquem moltes coses…
PSICÒLEG: Perdoni la pregunta, però… és legal el negoci que porten?
DONA: Sí, sí, es clar que ho és.
PSICÒLEG: D’acord… Com que li costava explicar-me a què es dedica la seva empresa 
exactament he pensat que potser…
DONA: Al meu fill li costa més el tema legalitat però aquí intento intervenir jo sempre que 
puc.
PSICÒLEG: D’acord. Però segueixo sense saber a què és dedica exactament.
DONA: Importa tant?
PSICÒLEG: Veurà, em resultarà molt complicat poder ajudar-la si no és sincera amb mi. 
No tingui por, sigui el que sigui no sortirà d’aquí.
DONA: M'ho jura per Déu?
PSICÒLEG: Eh... sí.
DONA: Si m’ho jura per Déu no puc fer més que dir-li… 
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La dona agafa alè.

DONA: Gestionem la terra.
PSICÒLEG: Es dediquen a la construcció?
DONA: No. No. Gestionem… la terra.

El psicòleg obre els braços fent veure que no ho entén.
La dona fa un gest amb les mans fent una forma circular.

DONA: La… Terra. Amb majúscula.
PSICÒLEG: Vol dir el planeta?
DONA: Exacte.
PSICÒLEG: El planeta Terra.
DONA: Sembla que no sóc l’única que no té clar allò dels conceptes, eh?

El psicòleg intenta assimilar el que acaba de sentir.

DONA: Volia sinceritat, oi?
PSICÒLEG: Sí, però comprendrà que…
DONA: Gestiono la Terra. Sóc Déu.

El psicòleg flipa.

PSICÒLEG: Déu?
DONA: Sí, Déu.

El psicòleg esbufega com dient: “quin cas m’ha tocat”.

DONA: Ja veu. Sinceritat “a tope” que diuen vostès avui dia.
PSICÒLEG: No, això ja no es diu des que jo duia hombreres…
DONA: No pot sortir d’aquí, eh? Vostè mateix m’ho ha jurat per mi.
PSICÒLEG: Eh? Sí, sí, per això no es preocupi. Tampoc em creuria ningú.
DONA: Ja… Per això no ho vaig dient massa. Intento passar desapercebuda, no donar 
massa la nota. Com si fos un més de vostès.
PSICÒLEG: Ho aconsegueix. Podria ser algú completament normal.
DONA: Costa de creure, oi?
PSICÒLEG: Home, una mica sí… He tingut pacients estranys, però això…
DONA: Imagino que voldrà alguna prova oi?
PSICÒLEG: Home, si pot ser… Sí, la veritat. 
DONA: Ai, aquests homes de ciències, que necessiten proves de tot! Però ho entenc, eh? 
En aquest cas ho entenc. Amb la de gent que deu passar per aquesta consulta…
PSICÒLEG: Si cregués tot el que em diuen, imagini…
DONA: Ja, acabaria vostè en aquesta banda (Assenyala el divà). Bé, en vol la prova?
PSICÒLEG: Sí.
DONA: Vostè no és creient.
PSICÒLEG: No. 
DONA: I no ha resat mai? Però resat amb ganes, amb força, amb la veritable convicció 
que si resava, Déu… jo, l’escoltaria i faria realitat el seu prec?
PSICÒLEG: Sí, un cop. De petit. Tindria 5 o 6 anys. 
DONA: L'hi va dir mai a ningú?
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PSICÒLEG: No. Va ser com un secret per a mi. No li he explicat mai a ningú.
DONA: Recorda el que va demanar? 
PSICÒLEG: Sí, un…
DONA: No, no, no! No ho digui!

La dona treu una capseta petita i li dona al psicòleg.
Aquest l’obre i veu el contingut.
Mira la dona, ja amb uns altres ulls. 

DONA: Quan em vaig decidir a consultar un professional vaig estar espiant vàrios psicò-
legs amb aquest ull que tot ho veu per veure quin era el que més em convenia… 
PSICÒLEG: Al final Rubianes tindrà raó i tot amb allò de “tu a lo tuyo, a mirar!”. 
DONA: Mira que era bó, eh? Però se l’han quedat allà abaix… I bé, vaig veure la seva fei-
na amb alguns pacients i… e voilà. Imaginava que li costaria de creure’m i per això li he 
portat la capseta. 

El psicòleg no diu res.

DONA: Encara no em creu, oi?
PSICÒLEG: És difícil fer-ho… Suposo que ho entendrà.
DONA: M’ho imagino. Es parla molt de mi, però baixo poc.
PSICÒLEG: Home, la veritat és que no sembla que estigui fent molt bé la seva feina.

La dona assenyala la capseta.

DONA: Perdoni?
PSICÒLEG: Ja, però això ho vaig demanar fa molt.
DONA: Tenia coses més importants a fer…
PSICÒLEG: Tampoc sembla que les faci.
DONA: Com?
PSICÒLEG: Perdó, no era la meva intenció jutjar-la, però només cal veure les noticies… 
DONA: Cony, és que doneu feina, eh? 
PSICÒLEG: De tota manera, no està aqui per això. Si està aqui és perquè té un proble-
ma…
DONA: Un problema de cal déu.

Li fa un gest com dient “ho capta?”

DONA: Encara conservo el bon humor, ja veu.
PSICÒLEG: Sí, sí, ho veig. Bé, això aclareix el tema dels pares, la mena de fill ovella negre, 
la independència… 

El psicòleg calla i se la mira.

PSICÒLEG: Per cert, li puc fer una pregunta…

Li assenyala l’aspecte.

DONA: Ja, li sorprèn la meva imatge, no?
PSICÒLEG: M’ha de reconèixer que no és a la que estem habituats…
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DONA: I com ho sap? Si ningú m’ha vist. Sempre amb aquesta mania de pintar-me com 
un home, amb la túnica blanca i el triangulet amb l’ull al cap com si tingués un espiell, va 
home, va! Una túnica blanca… Amb la roba tant xula que hi ha Desigual, alegre, plena 
de colors… I vinga posar-me com un vejestorio amb aquells pèls llargs i aquella barba 
blanca. 

Li ensenya la barbeta.

DONA: Miri, miri, ni un pelet d’aquells que surten quan ja tens una edat, ni un! A la que em
va sortir un…làser! Una pasta, eh? Però quina inversió més bona! I miri…

S’aixeca i fa una volta sobre sí mateixa per a que el psicòleg la miri.

DONA: Per l’edat que tinc… estic estupenda. Una MILF que dirien en el porno. 

Es tapa la boca com havent algo que no hauria d’haver dit i riu divertida.

DONA: Ui, jo no hauria de dir aquestes coses… Això són coses del meu fill… Però estic es-
tupenda o no?
PSICÒLEG: Sí, sí… 
DONA: O això de fer-me enorme…

Li ensenya la mà.

DONA: Miri, miri aquesta mà. 

Fa el gest del quadre de la creació de Miquel Àngel.

DONA: Creu que s’assembla a la del quadre de Michelangelo? Gens! Una manopla com 
de camioner allà creant el món. Per l’amor de mi! El món el vaig fer amb delicadesa, cui-
dant cada detall… Que vaig trigar només sis dies en crear-lo, sí, però no sap la de temps 
per planificar tot allò… La gent no aprecia la feina que hi ha al darrere. I vinga criticar 
que al setè dia descansés! Que fotin ells el món a veure quan triguen i si no es cansen! 
Que criticar és molt fàcil! 

PSICÒLEG: Trobo que se sent una mica menyspreada…

Seu al divà, com a punt de plorar.

DONA: Home, una mica… Què vol que li digui.

El psicòleg treu un kleenex i li dona.

DONA: Les nostres creacions són molt injustes de vegades. Ho fas tot per elles i després et 
critiquen. Vostè té un fill, oi?
PSICÒLEG: Sí, un… Però com ho…?
DONA: Llavors m’entendrà… Com es diu? Que no m’enrecordo del nom de tots!
PSICÒLEG: No s’ho creurà… Jesús.

Arrenca a plorar. 
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DONA: Aiiii, el meu Jesús. Vostè no sap el que es perdre un fill, fill! d’aquesta manera.
PSICÒLEG: Bé, de fet, va ser vostè qui el va enviar aquí…

Es recupera de cop del plor.

DONA (enfadada): Vostè també en contra meva?! M'en faig creus! (Pensa en el que 
acaba de dir) Ai, creus!!
PSICÒLEG: Doncs si li dic que el meu fill, de segon, es diu Klaus...
DONA: Ai, “claus”!!!
PSICÒLEG: Perdoni, no volia… De totes maneres és molt fàcil també criticar desde la seva
postura.
DONA: Com?
PSICÒLEG: Vostè és Totpoderosa. Nosaltres mortals. I som mortals perquè vostè va voler…
DONA: Us havia de castigar… No em fèieu cas!
PSICÒLEG: Però calia ser tan dura? Només vull fer-li veure que poder es va excedir i ha de
comprendre que estem una mica ressentits… Des que estem aquí hem rebut bastant…
DONA: Vau menjar la poma…
PSICÒLEG: Sí, però a canvi hem tingut la torre de Babel, el diluvi, la mortalitat… El regge-
ton...
DONA: Ja, l’entenc… Vist així… Potser sí que he estat una mare una mica autoritària. 
Veu? Sabia que era vostè bo. I que el fet de no creure en mi l'ajudaria a ser imparcial, a 
dir les coses clares.
PSICÒLEG: M’agradaria tornar al tema de les seves representacions. Suposo que això li 
genera algun transtorn de personalitat…
DONA: Vostè dirà! Perquè a sobre que et pinten com no ets, tens 50 noms diferents! Déu, 
Yahvé, Jehovà, ara també Messi… I tothom vinga demanar-te coses! Segur que li deuen 
venir molts dient que senten veus, oi?
PSICÒLEG: Alguns…
DONA: Però és que jo les sento de veritat!! I no una ni dos! Un munt, milers, milions!! Cada 
dia!!!! Què sou molts, cony!!! Que lo de “crecer y multiplicáos” us ho vau prendre al peu 
de la lletra, eh punyeteros? Com us agrada el nyaca nyaca, eh? Perquè els manaments 
que us vaig enviar… aquests us els passeu pel forro. A aquests no els feu ni cas… Potser els
hauria de passar per whattsapp com si fóssin un meme i llavors potser sí que els feu cas. 
PSICÒLEG: Tranquilitzis… Respiri…

La dona fa algunes respiracions.

DONA: Vostè no sap la pressió que tinc…
PSICÒLEG: Imagino…
DONA: I clar, amb aquesta pressió, no dono l’abast. Em poso a fer coses però de seguida 
m’entra l’angoixa de no poder resoldre tots els problemes que hi ha, em falta la respiració
i no rendeixo com hauria…
PSICÒLEG: Ha pensat en prendre algun tranquil·litzant o unes flors de Bach?
DONA: Bach no m’ha dit res d’unes flors… No fa res més que tocar l’orgue. I clar, jo paro, 
però l’altre va fent de les seves. Sempre n'inventa una de més grossa que l’anterior. Amb 
la il·lusió que em va fer veure el món acabat…
PSICÒLEG: Bé, les coses no sempre surten com nosaltres volem, però l’únic que no canvia 
és el canvi. Així que l’únic que podem fer és assumir-lo i adaptar-nos. (Imitant la veu de 
doblatge del Robert de Niro) “Soy bueno, tio...”
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DONA: Ah, d’això ja parlarem també un altre dia. Les veus que em posen a les pelis… 
Amb aquelles veuasses greus. Que no és maca, la meva? Podria ser actriu de doblatge i 
tot!
PSICÒLEG: No ens desviem del tema… 
DONA: Sí, perdó.
PSICÒLEG: Es veuen?
DONA: Qui?
PSICÒLEG: Parlàvem del seu “fill”… Es veuen?
DONA: No gaire, la veritat. Sempre em diu el mateix: “hi ha molts polítics, tinc molta fei-
na!” Jo també tinc molta feina arreglant tot el que tu espatlles!! I tot i així intento que ens 
veiem. Però no ens trobem mai… I mira que viu al pis de sota… Sempre el convido per 
Nadal, però com diu que això no ho celebra… Però tot i així, sent com és, em preocupo 
per ell… Això de ser bona i mare, és el que té… Ara, que ell dirà el que vulgui, eh? Però jo 
el veig molt cremat. 

La dona li torna a fer el gest de “ho capta?”

PSICÒLEG: Sí, sí, ho capto… 

El psicòleg mira el rellotge.

PSICÒLEG: Bé, em sap greu però ha acabat el temps…
DONA: Creu que necessitarem moltes sessions?
PSICÒLEG: Em temo que sí… Hi ha força feina a fer… 
DONA: Ja… 
PSICÒLEG: I tant, que “ja”... Dimecres vinent? A la mateixa hora?
DONA: Sí. Cap problema. Tinc tot el temps del món.
PSICÒLEG: Imagino…. Dimecres doncs. Amb quin dels seus noms vol que l’apunti?
DONA (pensa un moment i respon divertida): Messi.

El psicòleg ho apunta a una agenda.

DONA: Hi ha un tema delicat que li hauria de comentar…
PSICÒLEG: Digui’m.
DONA: Jo no cobro un sou… Sí, sí, sóc Déu i podria treure’m diners de la màniga, però va 
en contra dels meus principis, com comprendrà. Però tampoc voldria que treballés gratis, 
així que he pensat que potser allò que necessiti m’ho pot demanar ja sap com…

Fa un gest de pregar amb les mans.

DONA: Sé que és divorciat. No m’agraden aquestes coses… Però si vol puc parlar amb 
Cupido i fer-li un cop de mà amb la seva amiga Clàudia. El Joan, un company seu de fei-
na friki... Encara es diu, “friki”, oi?
PSICÒLEG: Sí, cada cop més.
DONA: Doncs el seu company de feina friki no és competència per a vostè, així que tran-
quil. 

Li pica l’ullet.
La dona es dirigeix a la porta.
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DONA: Doncs fins dimecres. (Encaixen les mans, i el Psicòleg, que estava assegut a la ca-
dira de rodes, s'aixeca de cop. És un miracle.). He de deixar de fer miracles fora d'hores 
de feina.
PSICÒLEG: Em pot fer un favor?
DONA: Suposo que si li he fet un miracle, també li puc fer un favor.
PSICÒLEG: Pot avisar el següent pacient?
DONA: És clar.

Déu marxa.
El psicòleg apunta alguna cosa a la seva llibreta.
Piquen a la porta. 

PSICÒLEG: Endavant.

Entra una dona exactament igual a la dona d’abans, però vestida amb una jaqueta de 
cuir i un barret d'aviador.

PSICÒLEG: S’ha deixat alguna cosa?
DONA 2: Què dius, “pavo”? És la primera vegada que vinc!
PSICÒLEG: Però si acaba de sortir…
DONA 2: Que no, no em ratllis.

Li dona un cop a l'espatlla, i el Psicòleg torna a caure a la cadira de rodes. El miracle s'ha
desfet. La Dona s'asseu al divà.

PSICÒLEG: Vostè també té problemes?
DONA 2: Colló, si en tinc!
PSICÒLEG: Sí, ja m’ho ha comentat la seva mare fa un moment. 
DONA 2: La vella… Ella em va passar el seu contacte.
PSICÒLEG: Posi's còmoda…

La Dona (Diable) es treu el barret, i apareixen unes banyes. El Psicòleg se la mira sorpresa.

DONA 2: Què?

FOSC.
FI.
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Estrena de l'obra “Es3” al festival “La cultura va a la font”, a La Palma de Cervelló, el 14 
de juliol de 2018.
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