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Lectura dramatitzada 

F/M (Devil is Alive and Well) 
d’Helena Tornero 
16/03/15, a la Sala Beckett-Gràcia, a les 21.30h 
 

  
De nit, a l’estació. F és a l’andana. Molt a prop de l’andana. Molt aviat passarà el tren de les dotze. F 
és una noia i està a punt de fer una cosa. S’apropa la mitjanit. Està sola. És el moment perillós. 
Ningú al seu voltant. S’apropa la mitjanit, s’apropa un tren i ella està sola. Aleshores apareix M. 
Apareix al davant de F, a l’andana de l’estació. Un segon abans no hi era. M ofereix un tracte a F. 
Desprès, desapareix. Literalment. F tanca els ulls només un segon. Quan els torna a obrir, un segon 
desprès, M ja no hi és. Tot sembla igual. Com sempre. Com sempre? Segur? 
F podria ser Faust. M podria ser Mefistòfil. Però també podrien ser uns joves qualssevol. Podries 
ser tu. I tu, què faries per aconseguir allò que més desitges? Saps realment què desitges? Llibertat, 
festa, drogues, rock’n’roll? Nois? Noies? Amor? Èxit? Desaparèixer? 
 
Can we go back, this is the moment.  
Tonight is the night, we’ll fight ‘til it’s over.  
So we put our hands up like the ceiling can’t hold us.  
Like the ceiling can’t hold us. 
 
Helena Tornero 
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Aquesta obra és fruit de la participació d’Helena Tornero en el projecte En 
Residència a l’Institut Vila de Gràcia. El Projecte En Residència està organitzat per 
l’Institut de Cultura de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona i compta 
amb la Sala Beckett/ Obrador Internacional de Dramatúrgia com a equip de mediació 
cultural i educativa. Més informació sobre el projecte a www.enresidencia.org. 
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