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Els cotxes, ja se sap, són com una 
petita casa. I el 600, fins i tot, una 
mica més…
De bon començament, la idea era escriure una mena 
d’homenatge a una de les icones més importants que ha 
acompanyat la història de vida dels nostres pares i avis: el Seat 
600. Ha estat alguna cosa més que una màquina que servia per 
traslladar les persones d’un punt a l’altre i per això em venia de 
gust dedicar-li temps, nostàlgia i un relat. Però, com sol passar 
sovint, quan les històries s’enceten i es van descabdellant, elles 
mateixes i els personatges que les protagonitzen ens van dient 
als autors què volen explicar. I aquesta peça ha acabat sent una 
reflexió sobre el dol, la pèrdua i la capacitat (o incapacitat) que 
podem tenir uns i altres d’entomar la mort d’un ésser estimat. 
Més concretament, la mort de la mare.

A La dona del 600 us deixarem entrar a casa del Tomàs, vidu 
de la Carme, un exempleat de la Pegaso que ha construït 
al menjador de casa la rèplica del 600 que la seva dona va 
conduir durant més de quaranta anys. Quan les seves dues 
filles ―la Montse i la Pilar― ho descobreixin, el daltabaix serà 
considerable i esclatarà el conflicte i la disparitat d’opinions: 
què s’ha de fer amb el cotxe que està envaint mitja casa? 
Desmuntar-lo? Quines decisions caldrà prendre respecte 
al pare, que s’ha fet gran i sembla que ha perdut el món de 
vista? Cadascuna defensarà posicions oposades, tot i que 
coincideixen en el diagnòstic: el pare s’ha construït el 600 
per tenir la seva dona més a prop. El seu record, en aquesta 
casa, no és fàcil d’esborrar. De fet, què carai, no s’esborrarà 
mai. Perquè, com és ben sabut, la mort ens fa marxar, però no 
desaparèixer. 
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