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PRÒLEG

Capficada en un núvol de records, dins del bosc de taules verdes de l’escola es troba ella, però podria 
ser qualsevol, perquè com a tantes xiquetes i xiquets amb procedència forana li han canviat el nom.
Es tracta d’una xiqueta amb un cabàs d’experiències, sensorialitats i simbologies heretades del seu país 
d’origen. Perquè quan algú se’n va de viatge per no tornar ens fa desplaçar i anar lluny a escoltar les 
veus que ara més que mai ens conten històries.
Hamila tal vegada ja no torne a veure més a la seua iaia, però i el mestre la veu a ella?
Quan veus la història d’Hamila t’adones del que hi havia sobre la taula, com quan t’havies quedat bo-
cabadada en el menjador de casa teua, i a través de la llàntia s’il·luminaren els flaires d’aquells brous 
que et cuinaren asseguda en aquella mateixa cadira.
Els objectes quotidians acumulen anècdotes i memòries sensibles i ens serveixen amb les infàncies 
com a elements del joc simbòlic, és per això que ens ajuden a relacionar-nos-hi amb la mort des de la 
proximitat i a una escala ajustada a cada persona i situació.
Tothom hem viscut o viurem al llarg de la nostra vida una pèrdua d’algun vincle, segurament ho fa-
rem en diferents intensitats i madureses però sense cap dubte no podrem evitar-ho.
La mort ens fa iguals, i paradoxalment, malgrat el pes que puga tindre, ens pot alleugerar l’existència.
Hamila és una oportunitat per a preguntar-nos com ens contem la mort, arreu del món, grans i me-
nudes.

Laura Ú. Pastor
Elisa M. Matallín

Mediadores culturals





“Totes les persones majors foren al principi xiquets”
El petit príncep d’Antoine de Saint Exupéry

“Alqalb alhadi khayr min kays aldhahab” almathal alearabiu
“Un cor tranquil és millor que una bossa plena d’or” proverbi àrab

“Izena duen guztia omen da” Euskal pentsamendu tradizionala 
“Tot el que té nom, és” pensament tradicional basc

Es recomana la peça per a xiquetes i xiquets a partir de 6 anys.

Dedicar aquest peça a l’estima de l’equip del procés Elisa Matallín, Juanma Picazo, Ferran Benavent, Taca de 
Tinta (Vanesa Mora), Laura Miñarro i Eva Gómez, Pablo Català, Mingo Albir, Cecilia Silva i Amparo Delgado, 

Xavo Giménez,... i els que s’uneix en aquest camí amb Hamila, Vero i Jaume.

I especialment a la meua dona Marta i al meu fill Gabriel.
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ESCENA 1
EL MÓN, LA TERRA, HAMILA, HALIMA

Sempre pensava que la meua classe seria distinta, plena de núvols, estrelles i alguna que altra lluna. Dos. O 
tres. O quatre llunes. Quantes llunes caben a una classe? 
I, i, i, i, i un gran soooooool a la paret. 
A l’escola i tenim un muntó de cadires i taules que es mouen. Sí, som molt nerviosos.

PROFE
Una classe pot ser un món, i aquest serà el món i l’univers d’Hamila i també, dels companys de classe. Un 
lloc que albergarà multituds de llocs.
Hamila va vindre des de molt lluny feia unes setmanes. Havia fet amics. Sobre tot dos, Vero i Jaume. 
Però,... vos presente a la seua classe?

PROFE
Mireu: el de la primera fila és un dels amics d’Hamila, Jaume, Jaumet pels amics.

Mira com saluda Jaume a tots. Què bonic!

PROFE
Jaume és l’únic amb el nom valencià valencià.

PROFE
Pscht!!! Mireu, mireu: Jennifer, Elisabeth. Ubaldo, Rahim. Neizan, Asdrubal. Ah, mira: Selina, Leonel. 
Americo i Güinez. I... Hamila? On està Hamila?

XIQUET
Halima no ha vingut hui.

PROFE
No ha vingut?

ALTRE XIQUET / I ALTRE / I ALTRE MÉS
No. / No profe. / No, no ha vingut.

PROFE
I sabeu per què...?
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ALTRA XIQUETA 
No ha dit res.

PROFE
Hamila va faltar eixe dia, que era dijous. Tampoc al dia següent. I com era divendres fins al dilluns següent 
no va vindre al cole. Alguna cosa havia passat a casa.

ESCENA 2
JO NO VOLIA

Ma mare tira de mi per a anar a l’escola. Ara, els núvols s’han tornat grisos i no vull parlar amb ningú.

MAMÀ
Estàs be Halima?

HAMILA
Sí.

MAMÀ
Eixe sí no ha sigut molt convincent.

HAMILA
...

MAMÀ
Per les classes?

HAMILA
No.

MAMÀ
Les amigues. Cadascú és diferent.

HAMILA
Clar mamà. 

MAMÀ
Saps que pots contar tot a mamà.
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HAMILA
Gràcies mamà.

MAMÀ
Ton pare sempre està amb els negocis seus, però mamà està ací.

HAMILA
Trobe a faltar a Noha.

MAMÀ
I jo carinyo.

HAMILA
Quan tornarà?

MAMÀ
Tant de bo poguera ser. Quan una persona se’n va...

HAMILA
Quan es mor.

MAMÀ
Sí. Quan una persona es mor, ja no està entre nosaltres, però encara pot estar al nostre cor.

HAMILA
Mamà, creus que Noha encara està ací?

MAMÀ
En el teu record, sí. Ara has d’entrar. Pren, la mandarina per esmorzar.

HAMILA
Com les que em donava Noha.

MAMÀ
Sí, i mira, el treball de classe.

Mamà m’ha donat la tetera de la meua iaia Noha. És un record familiar molt estimat. Li he donat una 
abraçada de mig milió de segons. 


