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Eva Braun es deixa caure en una butaca.

Speer: M’han dit també que el vol acompanyar fins al final. És admirable, senyoreta Braun.
Sorprenent, sobretot, aquesta fidelitat seva.
Eva Braun: No és fidelitat, senyor Speer, no sabria com explicar-ho, però, pel que més vulgui, no en
digui fidelitat.
Speer: La veritat és que ho sembla. Però, vostè era actriu, és clar.
Eva Braun: No he deixat de ser actriu, senyor Speer, l’amant del Führer és un personatge, una ficció
del doctor Goebbels. Tan sols un parell d’anys, van dir-me, i després... Però després va venir la
guerra, i ara arriba la derrota i l’amant del Führer no serà mai una estrella del cinema, ni tan sols
pot esperar un paper de figurant: serà per sempre més l’amant del Führer. De manera que, ja ho
veu, sóc presonera del meu personatge.
Speer: La comprenc, senyoreta Braun.
Eva Braun: Però, per què m’ha fet venir, què espera de mi? I per què em volia, quan em va
contractar?
Speer: Per fer més creïble el Führer. De fet, el Führer també és un personatge del doctor Goebbels.
Eva Braun: Llavors, és evident que acabaré com el Führer... Vagi-se’n, senyor Speer, surti d’aquest
antre, aquí no sobreviurà ningú.
Speer: Senyoreta Braun, ha tingut temps de mirar al seu voltant al llarg d’aquests anys? Com es pot
sobreviure a tots els horrors d’aquesta guerra? Com es pot sobreviure, després que el Führer t’hagi
tan sols mirat?
Eva Braun: Senyor Speer, jo tan sols pretenia fer cinema, i si em puc acusar d’alguna cosa és
d’haver interpretat una farsa banal i contemplat de lluny tots aquests sofriments. Llavors, com és
possible que em vegi condemnada? M’ho he preguntat moltes vegades, aquests últims dies. Per què,
senyor Speer, per què?
Speer: Vol saber una cosa? Jo tan sols pretenia ser arquitecte... Per què? Em pregunta per què? Per
l’amor de Déu, senyoreta Braun, no ens enganyem, en realitat, tots dos preteníem fer carrera.
Eva Braun: Què vol dir, senyor Speer?
Speer: No és ben bé el mateix.

