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LA DEMOCRÀCIA ROMANA 

 

UNA TAULA DE MENJADOR AMB TRES CADIRES. AL SEU COSTAT, UN 

SOFÀ. DAVANT DEL SOFÀ, UNA TAULETA AMB UN TELEVISOR APAGAR. 

ANA, UNA NOIA DE 16 ANYS, L’ANNA, PARLA PEL TELÈFON MÒBIL 

FURTIVAMENT. DAMUNT LA TAULA DE MENJADOR, UNS QUANTS 

LLIBRES DE TEXT, BOLÍGRAFS, FOLIS, CARPETES... A TERRA, UNA 

MOTXILLA ESCOLAR. 

 

ANNA (pel mòbil)- .... No en tinc ni idea, com n‟he suspès tantes... Això és un 

conyàs, tia, no ho suporto... 

 

(ENTRA LA MARE AMB COBERTS, PLATS, GOTS I LA MIRA. L’ANNA 

NO SE N’ADONA I SEGUEIX PARLANT PEL MÒBIL) 

 

ANNA- I el bàsquet tampoc, tia, és molt fort. I diuen que els caps de setmana 

ja no podré sortir a... 

MARE- Què fas? 

ANNA (amaga ràpidament el mòbil)- Res. 

MARE- Dóna‟m el mòbil. 

ANNA- No he estat jo, mare, m‟han trucat. És que... 

MARE- No m‟has sentit? Dóna‟m el mòbil. 
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(SILENCI. L’ANNA OBEEIX DE MALA GANA. LA MARE COMENÇA A 

POSAR GOTS, PLATS I COBERTS DAMUNT LA TAULA) 

 

MARE- Has acabat ja amb les equacions? 

ANNA- No siguis plasta, mare! Deixa‟m tranquil.la! 

 

(PAUSA. LA MARE ES DISPOSA A AGAFAR-LI ELS DEURES PER A 

DONAR-LOS-HI UN COP D’ULL. L’ANNA LI HO IMPEDEIX) 

 

ANNA- Però què fas? 

MARE- Si no em respons... 

 

(ES MIREN, TENSES. FINALMENT L’ANNA, EMPIPADA, PERMET A LA 

SEVA MARE REVISAR ELS APUNTS.) 

 

MARE- Au, acaba tu de parar taula. 

ANNA- Sí, home, i què més! 

 

(PERÒ OBEEIX DE MALA GANA. LA MARE REVISA LES EQUACIONS). 

 

MARE- Algunes les tens malament. Vols que les repassem juntes? 

ANNA- Què hi ha, per sopar? 

MARE- Només serà un moment. Aquí no has aïllat bé la incògnita, ho veus? 

ANNA- Mare, sisplau, deixa‟m sortir, només avui. Sisplau mare, que és molt 

important, només avui. 
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MARE- No siguis pesada, Anna. A més, ja saps que el pare... Au, va seu i 

corregirem el que... 

ANNA- Estic farta de les equacions i de tota aquesta merda! Em sents? Això a 

mi no em servirà mai de res! 

MARE- T‟equivoques, et pot servir per trobar una bona feina, per exemple. 

Enguany, si no tens una bona preparació, no... 

ANNA- He anat al Mercasúper i he omplert una sol.licitud. 

  

(PAUSA) 

 

MARE- Què dius que has fet? 

ANNA- Volen caixeres. La Lluïsa m‟ho va dir. 

MARE- Caixeres? 

ANNA- Ja hi som!  Escolta, treballen sentades, no cal que facin esforços, 

paguen bastant bé, és entretingut i... 

MARE- Entretingut? No en tens ni idea! 

ANNA- Podré xerrar amb les caixeres del costat quan no hi hagi cua per 

pagar. 

MARE- No penso consentir que... que.... !! Vam quedar que faries Batxillerat i 

que després aniries a la Universitat!! 

ANNA- Per què?  Per acabar com tu? 

 

(LA MARE LI DÓNA UNA BOFETADA. PAUSA.) 

 

MARE (penedida)- Anna, perdona‟m.... 



 5 

 

(LA MARE AVANÇA CAP A ELLA. L’ANNA S’APARTA) 

 

ANNA (aguantant-se les ganes de plorar)- Deixa‟m en pau. 

 

(PAUSA) 

 

MARE- No l‟hi expliquis al teu pare, es moriria del disgust.  Recull tot això i 

avisa‟l. 

 

(LA MARE SURT. L’ANNA, MALHUMORADA I A PUNT DE PLORAR, 

RECULL LES SEVES COSES) 

 

ANNA- Papa, a sopar! 

 

(LA MARE ENTRA UN ALTRE COP AMB UNA SOPERA. COMENÇA A 

SERVIR. AMBDUES SEUEN EN SILENCI I COMENCEN A MENJAR. 

ENTRE EL PARE, VESTIT DE GLADIADOR ROMÀ, AMB UNA ESPASA 

AL CINTÓ. LA MARE NO LI FA CAS.) 

 

ANNA (empipada)-  Una altra vegada... 

 

(EL PARE SEU I COMENÇA A MENJAR. L’ANNA SEU ALLUNYADA DEL 

PARE. SILENCI INCÒMODE. MENJEN.) 
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MARE- Ha trucat el teu germà. Diu que si l‟hi portes avui al taller demà passat 

te‟l tindrà. 

PARE- Quina llástima... Avui no em va gaire bé. 

 

(SEGUEIXEN MENJANT. EL PARE ES TREU L’ESPASA DEL CINTÓ, 

QUE LI MOLESTA, I LA DEIXA DAMUNT LA TAULA) 

 

ANNA- Papa, vols fer el favor de treure això de la taula? 

PARE- Perdó...  La vaig comprar als Encants. És com la que ells feien servir. 

ANNA- Qui? 

MARE- Els romans, Anna. Qui vols que sigui? 

PARE- Perdona, però això no és exacte. Els gladiadors romans. L‟exèrcit 

romà en feia servir unes altres. 

MARE- És clar, es clar... 

PARE- Ho dic de debò... Les de l‟exèrcit tenien... 

ANNA- Deixa-ho córrer, no m‟interessa... 

 

(PAUSA. ES MIREN. SEGUEIXEN MENJANT) 

 

PARE (a la MARE)- Creus que els agradarà? 

MARE- Home... Els deixarà bocabadats, això sí... 

PARE (a l’ANNA)- A tu t‟agradaria? 

ANNA- No sé què dir-te... 

PARE- Ja heu donat l‟Imperi Romà, al teu Institut? 

ANNA- Sí, la setmana passada. 
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PARE- Sabies que a l‟inauguració del Coliseu de Roma, l‟any 80 després de 

Crist, van morir desenes de gladiadors i milers d‟animals salvatges? I que 

als amfiteatres també s‟organitzaven batalles navals per als espectadors? 

ANNA- No, no en tenia ni idea. Mare, aquesta sopa porta pastanaga... 

MARE- Sí, i què? 

ANNA- Saps que odio la pastanaga. 

PARE- Grècia i Roma són els fonaments de la nostra democràcia, ho sabies? 

MARE- Doncs t‟aguantes i te la menges. 

PARE- Bé... De fet no tota l‟època romana, més aviat l‟època republicana, 

abans dels triumvirats que van acabar amb Octavi Cèsar August convertit 

en Emperador i la família Júlia-Clàudia en... 

ANNA- Que no m‟expliquis pel.lícules, papa! Això sembla un circ! Ja no 

m‟atreveixo a convidar els meus amics a casa perquè tinc por que tu hi 

siguis i et vegin... jo què sé... vestit de Napoleó o de... Mira, passo del 

sopar. 

 

(S’AIXECA, CONNECTA EL TELEVISOR I SEU A MIRAR-LO. SE 

SENTEN ANUNCIS) 

 

MARE- Anna, seu a la taula immediatament! 

ANNA- Mare, que vull veure la Final! Avui n‟expulsen a un i se sabrà qui és el 

guanyador. 

MARE (expectant) – Ah, sí? (agafa el plat i seu al costat de l’ANNA, al sofà) 

Ja veuràs com guanya el de les ovelles. 
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ANNA- Doncs s‟endurà 240.000 euros, el tio. I no va acabar ni el Batxillerat, ja 

ho vas sentir. 

 

(LA MARE I L’ANNA ES MIREN. FINALMENT LA MARE MIRA LA 

TELEVISIÓ, SENSE DIR RES. PAUSA.) 

 

PARE- Apagueu-la, home... I així parlem... 

ANNA- De què? Dels numerets que et muntes tu solet perquè els teus 

alumnes et facin cas? 

MARE- Anna! 

PARE- I quina culpa tinc de que no us interessi gens la Història? 

ANNA- I quina culpa tinc jo d‟haver-me d‟aprendre un munt de bajanades que 

no em serveixen de res per poder passar de curs? Calla, calla, que ja 

comença. 

 

(SE SENT UNA SINTONIA. EL PARE S’AIXECA I APAGAR EL 

TELEVISOR.) 

 

MARE- Què fas? Escolta, que jo també ho vull veure! 

PARE- La Història és una eina fonamental per conèixer el passat i així poder 

comprendre el present!! Si es comprèn el present, no es pot contruir el 

futur!! 

ANNA- Estic farta!! Vull explicar-li això del Mercasúper, mare! A veure si així 

em deixa em pau d‟una vegada!! 

MARE- No, Anna! 
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PARE- De què esteu parlant? 

MARE(li tapa la boca a l’ANNA)- No... És que... Al Mercasúper hi ha una 

oferta molt bona de llagostins, i com a tu t‟agraden tant... 

ANNA- No puc més, papa: primer van ser els bisonts que vas pintar a les 

parets per preparar les teves clases de prehistòria... 

PADRE- Perdona: del Paleolític. No és tota la Prehistòria. 

ANNA- I allò d‟obligar-me a fer d‟escultura grega durant mitja hora ja va ser 

una passada! 

MARE- Què?? 

PARE- No era grega, era etrusca. 

ANNA- Encara tinc rampes als braços! 

MARE- Però que t‟has tornat boig? 

PARE- Etrusca! Hi ha una gran diferència! 

ANNA- I a mi què m‟importa? 

MARE- Vull una explicació... 

PARE- Només volia comprovar si amb aquest exercici els meus alumnes 

podrien apreciar les línies de tensió i l‟harmonia del gest! 

ANNA- He omplert una sol.licitud de feina al Mercasúper! Vull treballar de 

caixera! I quan guanyi el primer sou foto al camp d‟aquí!! 

 

(SILENCI. ELS TRES ES MIREN. FINALMENT L’ANNA ES POSA A 

VEURE  LA TELEVISIÓ.) 

 

PARE (a la MARE)- Tu ho sabies, oi? 
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ANNA (pel que veu a la televisió)- Com molen aquestes sabatilles! Me les vull 

comprar! 

MARE- Amb quins diners? 

PARE- I no has intentat treure-li del cap? 

ANNA- Doncs... amb els que em va donar l‟àvia. 

PARE- Hem de fer-li veure que s‟equivoca. 

MARE- No sé com, no vol escoltar. 

ANNA- Voleu callar? No sento res. 

MARE- Prova-ho tu. Us deixo, vaig a portar-li el cotxe al teu germà. 

PARE- No t‟acabes el sopar? 

ANNA(mirant la televisió, expectant)- A la puta escalfabraguetes, expulseu a 

la puta escalfabraguetes, sisplau... 

PARE- Anna!! Quin vocabulari és aquest? 

MARE- M‟ha marxat la gana. Fins ara. 

 

(LA MARE SURT D’ESCENA. SILENCI. EL PARE MIRA L’ANNA. L’ANNA 

MIRA LA TELEVISIÓ, EXPECTANT. EL PARE S’AIXECA I APAGA EL 

TELEVISOR) 

 

ANNA- Però què fas?? Que estan fent la votació!! 

PARE- Anna, hem de parlar de l‟assumpte aquest del súper. 

ANNA- I no pots esperar a que acabi el programa?? 

PARE- Anna, això és important. 

ANNA- I una merda!! Me‟n vaig a veure-ho a la meva habitació! 
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(L’ANNA ES DISPOSA A SORTIR D’ESCENA. EL PARE AGAFA 

L’ESPASA, AGAFA L’ANNA I LI RETORÇA EL BRAÇ) 

 

PARE- Tu no te‟n vas enlloc! Seu! 

ANNA- Però què fas?? 

 

(EL PARE L’OBLIGA A SEURE I LI ACOSTA L’ESPASA AL COLL) 

 

ANNA- Papa, sisplau, aparta això! 

PARE- Segur que la teva mare t‟ho volia consentir, per això no volia que m‟ho 

expliquessis! 

ANNA- Papa, em fas mal!! 

PARE- Calla!! Al principi Roma va organitzar el seu sistema polític en forma 

de República buscant un govern democràtic, representatiu si més no, però 

els mecanismes del poder, és a dir, els Comicis, el Senat i les 

Magistratures electives, van acabar sent controlats per una oligarquia. Com 

s‟anomenaven els membres d‟aquesta oligarquia? 

ANNA- No ho sé, no me‟n recordo! 

PARE- Fes memòria! Segur que trobes la resposta en algun racó del teu 

cervell estúpid! 

ANNA- Et dic que no ho sé! Sisplau, papa, no em facis mal! 

 

(EL PARE FURGA DINS LA MOTXILLA DE L’ANNA, TREU UN LLIBRE DE 

TEXT D’HISTÒRIA I EL DEIXA A LA TAULA AMB CONTUNDÈNCIA. A 

CONTINUACIÓ ACOSTA L’ESPASA AL COLL DE L’ANNA) 
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PARE- Tens 10 segons per trobar-ho! Un... 

ANNA- Els neandhertals? 

PARE- Dos... 

ANNA- Espera, ja ho sé: els Senyors Feudals. 

PARE- Tres! 

 

(L’ANNA BUSCA FRENÈTICAMENT AL LLIBRE, TERRORITZADA.) 

 

ANNA- No podré, no ho aconseguiré!! Jo no serveixo per això!! 

PARE- Quatre! 

ANNA- Era abans o després de Mesopotàmia? 

PARE- Cinc! 

ANNA- Espera, ja me‟n recordo: després de Grècia!! Oi que sí? 

PARE- Sis! 

ANNA- Ja, ja!! El tema quatre!! 

PARE- Calent, calent... Set! 

ANNA- No ho trobo, no és al llibre!! 

PARE- Vuit! 

ANNA- Ja està: els plebeus!! 

PARE- Nou...!! 

ANNA (sense mirar el llibre, molt espantada)- Els patricis, els patricis!! 

 

(L’ANNA TANCA ELS ULLS, ESPERANT LA MORT. PAUSA TENSA. 

FINALMENT EL PARE APARTA L’ESPASA) 
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PARE (satisfet, amb tendresa)- Veus com si t‟esforces pots aprovar? Ets 

intel.ligent, filla, més del que et penses. Ho tens tot per triomfar a la Vida, 

però has de posar de la teva part, ho entens? Voluntat, il.lusió, esforç, 

ambició i ganes d‟aprendre. Aquest és el secret. Em promets que no 

tornaràs a repetir curs? 

(PAUSA) 

ANNA (plorosa)- Sí... 

PARE- I que aniràs a la Universitat? 

ANNA- Sí... 

 

(EL PARE DEIXA L’ESPASA DAMUNT LA TAULA, MIRA L’ANNA, LI 

ACARÍCIA UNA GALTA) 

 

PARE- Molt bé. Et deixo posar la tele una estoneta, si vols. 

 

(L’ANNA VA A AGAFAR L’ESPASA. EL PARE SE N’ADONA I HI POSA LA 

MÀ AL DAMUNT RÀPIDAMENT, PER A IMPEDIR-HO. ES MIREN. EL 

PARE ES GUARDA L’ESPASA AL CINTÓ) 

 

PARE- Però abans menja‟t la sopa, bonica.  

 

(EL PARE SEU I SEGUEIX MENJANT TRANQUIL.LAMENT LA SOPA. 

L’ANNA OBEEIX, SEU A TAULA I CONTINUA MENJANT) 

FOSC LENT 
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GENT COM NOSALTRES 

 

(UN HOME PARLA PEL TELÈFON MÒBIL EN UN LLOC SOLITARI. 

PASEJA NERVIÓS PER L’ESCENARI) 

 

Sisplau, quan parlis amb ells ha de quedar molt clar que va ser en defensa 

pròpia, de sobte va deixar de córrer, es va girar, va ficar la mà a la butxaca de 

la jaqueta i... (...) Deixa‟m acabar, vols? Escolta‟m amb atenció: va ficar la mà 

dins la butxaca interior de la jaqueta i va treure una.... (...) I què volies que fés, 

jo? Quedar-me allà quiet com un estaquirot i deixar-li que...? (...) Ah, no? I què 

me‟n dius, de tota aquella gent a la que ha robat amenaçant-los amb la 

navalla? No són banquers, ni empresaris, ni gent amb pasta que va amb els 

seus BMW, els seus Mercedes i els seus Audi del garatge de l‟oficina al de 

casa seva, ni... (...) Doncs gent com nosatres, que agafa el metro i l‟autobús, 

que treballen com desgraciats per guanyar un sou de merda i que mira de dur 

una vida decent per a....! (...) No, escolta, pensa-t‟ho bé... La propera vegada 

podria ser la teva dona o la teva mare. O la teva filla. Quants anys té la teva 

filla? Quinze? Imagina‟t que volgués violar-la o que en un rampell agafés la 

navalla i... (...) Tranquil.... no et posis així... era.... era un exemple... Només 

vull que entenguis que el futur d‟aquest barri, tal com estan les coses, depèn 

de gent com nosaltres y... (...) No em toquis els collons, home!! Si tu estaves 

tan fart com jo de detenir a aquest fill de puta! (...) Ah, no? I qui es cagava en 

tot cada vegada que el dúiem al jutjat de guàrdia i el vèiem sortir per l‟altra 

porta al cap d‟una estona, com si no hagués passat res, fotent-se de...? (...) 

Mira, tu ja saps com van aquestes coses: avui per mi i demà per tu, així que... 
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(...) Però de què collons tens por?? Tu només els has de dir que en plena 

persecució va treure la pistola i... (...) No, és clar que no està registrada. I 

abans de posar-l‟hi a la mà vaig esborrar totes les empremtes, et quedes més 

tranquil o...? (...) Hem fet justícia, company, t‟ho dic jo! De vegades... de 

vegades els jutges no hi veuen més enllà dels seus nassos... perquè ells no 

estan al carrer, nosaltres en canvi... (...) I què t‟esperaves? Que ens posessin 

una catifa vermella i no ens fessin preguntes? La societat està molt mal 

muntada i ningú ens agrairà mai el que em fet, encara que ho pensin no ho 

faran, per això és millor callar. No et sembla? Per mi, per la teva família. Per 

tothom. Què hi dius? 
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MALES COMPANYIES 

 

 

ESCENA I 

 

UNA SALA D’ESTAR D’UNA VIVENDA FAMILIAR. EL PARE I LA MARE 

PASSEGEN NERVIOSOS. 

 

PARE- No pot ser, ja n‟ha fet un gra massa... 

MARE- És que a qui se li acut... 

PARE- Un quart de quatre i ni tan sols ha trucat. 

MARE- Jo li he dit que truqués, eh? Que consti. 

PARE- Aquesta vegada li haurem de dir alguna cosa. 

MARE- Però com tu li has dit que no feia falta... 

PARE- Jo, a la seva edat, si hagués arribat a aquestes hores... 

MARE- Ara, els dos a patir... 

PARE- S‟ha acabat, això s‟ha de tallar. 

MARE- I ja ho veuràs, ja... Al final la dolenta seré jo. 

PARE- Em sap greu, perquè crec que els dos estarem d‟acord en que el millor 

pels fills és que adquireixin autonomia personal en un marc de tolerància, 

diàleg i llibertat, però... 

MARE- Però per què m‟has de desautoritzar davant d‟ella? 

PARE- Són les companyies, ella és intel.ligent, sap manegar-se prou bé, 

però... 

MARE- És molt influenciable. 
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PARE- Hem d‟allunyar-la d‟aquesta gent com sigui. 

MARE- Podríem comprar una casa fora de la ciutat. 

PARE- O pagar-li una beca Erasmus a l‟estranger. 

MARE- Això vam quedar que seria el proper curs. 

PARE- Doncs l‟enviem d‟ au-pair a Anglaterra o a Irlanda! Lluny d‟aquesta 

gent. Li acabaran girant el cervell i ens l‟espatllaran. 

MARE- Si sabessis les vegades que he estat temptada de remenar-li 

l‟habitació... per saber-ne alguna cosa més... 

 

(PAUSA. ES MIREN) 

 

PARE- Peró què dius? Violar la seva intimitat? Això seria fomentar la 

desconfiança! A més, no tenim la clau. 

 

(LA MARE TREU DE LA BUTXACA UNA CLAU I L’HI ENSENYA. ES 

MIREN) 

 

PARE- Com has pogut caure tan baix?  

 

(PAUSA. EL PARE I LA MARE MIREN LA CLAU, DUBTANT) 

 

MARE- Doncs saps què et dic? Que ara que la tinc, no ho penso desaprofitar.  

 

(SE’N VA PER L’ESQUERRA) 
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PARE- Espera! Hauríes de fer-ne una còpia, i si un dia t‟enxampa agafant-

l‟hi? 

 

(SURT DARRERA D’ELLA) 
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ESCENA II 

 

HABITACIÓ INDIVIDUAL. EL PARE I LA MARE ESCORCOLLEN ELS 

CALAIXOS. 

 

MARE- Trobes alguna cosa? 

PARE- No. De pressa, pot arribar en qualsevol moment. 

 

LA MARE TROBA UNA LLIBRETA D’ESTALVIS. LA MIRA.  

 

MARE- No m‟ho puc creure!! 

PARE- Què passa? 

MARE- Només li queden 200 euros a la llibreta! 

PARE- No fotis! Deixa-m‟ho veure. (Li treu la llibreta) Et vaig dir que no l‟hi 

donéssim fins que acabés la Carrera. Veus com tenia raó? 

MARE- Ep, ep, no em surtis ara amb això, tu eres el primer que volia fomentar 

en ella l‟esperit de l‟estalvi!! I ja veus de què  ens ha servit! 

PARE- Però en què ens hem equivocat? 

MARE- En què s‟ho haurà gastat? 

PARE- La duré a un especialista. Que parli amb ella, que li ho tregui tot. Les 

seves frustracions, les seves inquietuds, els seus dubtes, els seus 

confictes... Si no ho vol fer amb nosaltres, potser... 

MARE- No s‟ho haurà gastat en drogues... 

PARE- Tu creus que aquesta gent pren drogues? 
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MARE- O potser els ha donat els diners a ells. Vés a saber si l‟amenacen i... 

PARE- El que està clar és que l‟estan convertint en una irresponsable. 

MARE- Ella abans no era així. 

PARE- Ni nosaltres. 

MARE- És veritat... me‟n faig creus... 

PARE- Estic escorcollant l‟habitació de la meva filla sense el seu permís, 

aprofitant que no hi és i.... 

MARE- Déu meu, les quatre. 

PARE- Ja? Estic per trucar a la policia. 

MARE (ha trobat alguna cosa dins un calaix)- Espera. Mira què he trobat. 

 

TREU UNA AGENDA. COMENÇA A PASSAR PÀGINES. 

 

MARE- Fixa‟t: Fàtima... Hassan... Khalid... Mohamed... Natasha... Yuri... 

Quina mena de noms són aquests? No m‟agrada. 

PARE- Pero si truquem a algun dels que hi ha aquí ella sabrà que li hem 

escorcollat l‟habitació... 

MARE- I si l‟han segrestat? 

PARE- Creus que aquesta gent seria capaç de fer una cosa així? 

MARE- Que no llegeixes els diaris? 

 

EL PARE DUBTA. 

 

MARE- Doncs a mi em sembla que hauríem de trucar. 
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ES DISPOSA A SORTIR D’ESCENA. EL PARE L’ATURA. 

 

PARE- Espera. Posats a trucar, deixa‟m parlar a mi. Potser la veu d‟un home 

els faci més respecte, ja saps com és aquesta gent. 

 

EL PARE LI AGAFA L’AGENDA I SURT PER LA DRETA. LA MARE SURT 

DARRERA D’ELL. 
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ESCENA III 

 

EL PARE I LA MARE PASSEN PÀGINES DE L’AGENDA, DAVANT D’UNA 

TAULETA ON HI HA UN TELÈFON, UNA CAPSA DE FUSTA I UN GRAN 

CENDRER. 

 

PARE- No m‟acabo de decidir. I si no saben parlar el nostre idioma? 

MARE- Si la Rosa s‟hi entén, alguna cosa sabran, dic jo. 

PARE- Si els truquem potser serà pitjor. 

MARE- Què vols dir? 

PARE- Si saben que la nena ens amoïna tant, podrien obligar-la a posar-s‟hi 

perquè ens enviï a pastar fang davant d‟ells. 

MARE- Creus que en serien capaços? 

 

ENTRA LA ROSA PER LA DRETA. TÉ UNS 20 ANYS. SE’LS QUEDA 

MIRANT, INCRÈDULA. EL PARE I LA MARE NO SE N’ADONEN. 

 

PARE- Ja ho sé, que és difícil, però... Per què no esperem que arribi i parlem 

amb ella? I així de pas no ens posem en evidència. 

ROSA- Però què feu? 

PARE (li entafora precipitadament l’agenda a la MARE)- Res. 

ROSA- Què vol dir “res”? Això és la meva agenda. Què passa? (Silenci)  

M‟heu escorcollat l‟habitació? 
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PARE- Però... però què dius! Te l‟has descuidat al lavabo, i com trigaves tant 

hem decidit... 

MARE- Fés-te‟n càrrec, nena! T‟he dit que si trigaves ens truquessis. I tu no 

ho has fet. 

ROSA- I després hem demaneu que confiï en vosaltres. 

PARE- Filla, ens tens molt preocupats, estàs molt canviada, tu potser no te 

n‟adones, però... 

MARE- I tot per culpa d‟aquesta gent! Però és que no saben que demà tens 

un examen? Has de descansar! 

ROSA- És clar que ho saben. Van a mi a la Facultat. 

 

PAUSA. EL PARE I LA MARE ES MIREN, DESCONCERTATS. 

 

PARE- Més mentides no, sisplau. 

ROSA- És veritat. I vull que sapigueu que estic a punt d‟entrar amb ells en un 

projecte. 

PARE- El projecte final de Carrera? 

ROSA- No. M‟han proposat anar sis mesos al Sudan amb la seva ONG, a 

l‟hospital d‟un camp de refugiats. 

MARE- És una broma, oi? 

PARE- Filla, no diguis bajanades. Només et queden dos anys per acabar 

Medicina.  No engegis tot a passeig... 

ROSA- No teniu ni idea del que està passant allà, del que està passant a tota 

l‟Àfrica amb el tema sanitari. 

PARE- És clar que ho sabem, llegim els diaris! 
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ROSA- Aquella gent no té cap futur, necessita la nostra ajuda! 

MARE- Però tu saps què està passant al Sudan? Un genocidi! Si fins i tot 

massacren a la gent als camps de refugiats! 

ROSA- Però... m‟han assegurat que no em passarà res. 

PARE- I què passa amb l‟oncle Albert? Què passa amb la plaça que et guarda 

a la clínica? Saps quànta gent voldria aquesta plaça? 

 

LA ROSA CALLA. 

 

PARE- Filla, no llencis el teu futur per... per un caprici. 

ROSA- No és un caprici! A més, la gent amb la que vaig... 

MARE- Però quina mena de gent és aquèsta, que troba normal que deixis la 

Carrera penjada... 

PARE- Això, això! 

MARE- ... per anar a jugar-te la vida al... al... al cul de món?? 

 

PAUSA. ELS TRES ES MIREN. 

 

PARE- Va, respon a la teva mare. 

ROSA- Sempre us he sentit dir que s‟ha de fer alguna cosa per millorar el 

món, i ara que tinc l‟oportunitat... 

MARE- Però hi ha moltes maneres de fer-ho, Rosa. A la clínica de l‟oncle 

Albert també hi van molts malalts... 

ROSA- Em feu fàstic. 

PARE- Escolta, no parlis així a la teva mare! 
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ROSA- Sou uns hipòcrites! 

PARE- No vull que tornis a veure aquesta gent!! M‟has sentit? 

ROSA- Uns hipòcrites i uns fatxes de merda!! 

 

EL PARE LI DÓNA UNA BOFETADA 

 

PARE- Això sí que no t‟ho consenteixo!! 

 

LA ROSA, DOLGUDA I PLOROSA, SURT PER L’ESQUERRA. LA MARE 

SURT DARRERA D’ELLA. EL PARE ES QUEDA ABATUT. SEU. LA MARE 

TORNA A ENTRAR. 

 

MARE- És a la seva habitació. 

PARE- Déu meu, què he fet. 

MARE- Escolta... Creus que es podria fer alguna cosa des del Ministeri? 

PARE- Per què ho dius?  

MARE- No ho sé... Potser... algú els podria buscar les pessigolles a aquesta 

gent. 

PARE- Saps els que estàs dient? 

MARE- Ja... Però... és la teva filla. 

 

PAUSA. 

 

PARE- Aleshores anem fins al final i tallem el mal d‟arrel. 
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EL PARE AGAFA L’AGENDA DE LA ROSA, TREU UN ENCENEDOR DE 

LA CAPSA DE FUSTA I CREMA L’AGENDA DAMUNT DEL CENDRER. 

FOSC LENT. 
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EL KIT DEL DOCTOR BRAUM 

 

A LES FOSQUES, SENTIM EL SEGÜENT: 

 

VEU HOME OFF: No esperi més! Compri ara el kit d‟interrogatoris del Doctor 

Braum. Si ja ha esgotat les possibilitats de diàleg, si la seva bona fe ja no li 

serveix de res a l‟hora de resoldre conflictes, si necessita urgentment 

confessions, confidències, declaracions d‟altres persones per a solucionar 

problemes o per defensar la seva Pàtria, i tot i així aquestes persones es 

neguen a col.laborar, vostè necessita el kit d‟interrogatoris del Doctor Braum.  

 

LLUM. ENMIG DE  L’ESCENARI, UN BAGUL. AL VOLTANT, UN 

PRESENTADOR, UNA PRESENTADORA I UNA HOSTESSA. TOTS 

TRES SOMRIUEN AL PÚBLIC. 

 

PRESENTADOR: El kit d‟interrogatoris del Doctor Braum té tot el necessari 

per dur a terme cada etapa del procés. En primer lloc, la caputxa i la porra 

de la captura: al candidat a ser interrogat se l‟ha de capturar per sorpresa, 

preferentment per darrere. Així.  

 

(LA PRESENTADORA TREU UNA CAPUTXA I UNA PORRA DEL BAGUL, 

LI POSA LA CAPUTXA A L’HOSTESSA PER DARRERE I FA VEURE QUE 

LA COLPEJA AMB LA PORRA.)   
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PRESENTADOR: Pel que fa a la segona etapa, en la que s‟ha de tancar a 

l‟interrogat preferentment despullat, en un lloc estret on es pugui sentir 

gairebé com enterrat dins d‟un nínxol, recomenem que hi romangui no 

menys de tres dies, sense poder-se moure perquè perdi la noció del temps, 

i rebent un sol ápat per dia. 

PRESENTADORA: El plat, la cullera, el ganivet, la forquilla i el got per a 

proporcionar-li aquest àpat també vénen amb aquest fantàstic kit, que està 

pensat amb tots els detalls. (ho treu del bagul i ho mostra al públic). Dins 

també hi podran trobar un ràdio-cassette i una cinta amb crits esgarrifosos 

(ho treu del bagul i ho mostra al públic) d‟individuus interrogats per clients 

que ja han fet servir el kit d‟interrogatoris del Doctor Braum, amb la finalitat 

de trencar l‟ànim de l‟individuu que vostès estiguin interrogant, fent-l‟hi 

sentir constantment. 

 

(EL PRESENTADOR POSA LA CINTA DINS DEL CASSETTE, ACOSTA 

EL CASSETTE A L’ORELLA DE L’HOSTESSA, PITJA EL “PLAY” I 

COMENCEN A SENTIR-SE CRITS I UDOLS. L’HOSTESSA FINGEIX QUE 

S’HORRORITZA I LI IMPLORA QUE  HO ATURI. EL PRESENTADOR 

PITJA “STOP”.) 

 

PRESENTADOR: Per a la tercera etapa, el kit d‟interrogatoris del Doctor 

Braum disposa de sofisticats mecanismes per a l‟aplicació d‟electricitat a 

testicles, cap, dents, orelles, cames i ventre.  

 



 29 

(LA PRESENTADORA MOSTRA UNS CABLES CONNECTATS A UNA 

CAIXA D’ON SURT UNA MANETA, FINGEIX CONNECTAR ELS CABLES 

AL COS DE L’HOSTESSA AL TEMPS QUE FA GIRAR LA MANETA, I 

L’HOSTESSA COMENÇA A CRIDAR) 

 

PRESENTADOR: També hi podran trobar un drap i taps anatòmics per a 

obturar la boca i el nas per tal de produir l‟asfíxia... un ferro perquè el posin 

roent i l‟introdueixin a l‟interrogat per l‟orifici que els vingui més de gust... 

 

(EL PRESENTADOR FINGEIX QUE INTRODUEIX A L’HOSTESSA EL 

FERRO PER LA VAGINA. L’HOSTESSA CRIDA D’UNA MANERA 

ESGARRIFOSA.) 

 

PRESENTADORA: ...un cubell perquè l‟omplin d‟aigua i hi fiquin dins el cap 

de  l„interrogat... 

 

(EL PRESENTADOR TREU EL CUBELL DEL BAGUL I HI FICA DINS EL 

CAP DE L’HOSTESSA, QUE ES MOU FINGINT QUE S’OFEGA.) 

 

PRESENTADORA : I... (Fent-se la misteriosa, treu un àlbum de fotografies del 

bagul i el mostra al públic) ... un àlbum de fotografies de regal, on hi poden 

posar fotografies dels fills, marits, mullers i altres parents dels interrogats!! 

Dóna molts bons resultats informar a l‟interrogat que vostès els coneixen, i 

amenaçar-lo amb interrogar-los també, davant d‟ell. 
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HOSTESSA (es treu la caputxa i parla al públic, simpatiquíssima) O amb 

violar-los, o amb violacions múltiples, o amb violacions amb gossos... 

Després hi ha el sistema del telèfon, que consisteix en colpejar amb els 

palmells ben oberts les dues orelles alhora.  

 

LI HO FA AL PRESENTADOR 

 

HOSTESSA: Però s‟ha d‟anar amb compte, eh? Perquè gairebé sempre es 

trenquen els timpans i aleshores el senyor al que interroguen no sent el que 

li pregunten. 

PRESENTADOR (desconcertat per la intervenció de l’hostessa, però provant 

de dissimular-ho): Doncs ja ho saben: facin ara mateix la seva comanda i 

en 24 hores li enviarem aquest fantàstic kit d‟interrogatoris del Doctor 

Braum on vostè ens indiqui.  

PRESENTADORA: Kit d‟interrogatoris del Doctor Braum, un accessori del 

present pensat per millorar el seu futur. 

PRESENTADOR: Kit d‟interrogatoris del Doctor Braum, experimentat amb èxit 

a Xile, Argentina, Guantànamo, Irak i a tants i tants llocs. No esperi més. 

Truqui ara! 

 

FOSC RÀPID 
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ELS CAMPS DE REMOLATXA 

 

 

UN HOME VESTIT PER MUNTAR A CAVALL, PARLA PER TELÈFON. 

PORTA SABATILLES D’ANAR PER CASA. UN MAGREBÍ LI ESTÀ 

RESPALLANT LES BOTES.  

 

HOME:  Ep, ep, tranquil, Garcia, no et posis nerviós... Mira, per començar, allò 

és propietat privada, per passar la tanca m‟havies de demanar permís, així 

que... però deixem-ho córrer, d‟acord? Al cap i a la fi no ets un desconegut, 

oi?... Només et demano que abans de fer una bajanada pensis una mica i 

et posis a la pell d‟aquella gent... (...) Sí, d‟aquesta, gent, he dit. (...) Doncs  

perquè no ets tu qui ha de pagar una fortuna per creuar uns quants 

quilòmetres d‟aigua! Però ells en canvi... Volen una vida millor, ho entens, 

aixó? Allà d‟on vénen no tenen ni per aixugar-se el cul... S‟han passat la 

vida estalviant per poder donar aquest pas i ara vas tu i... Has pensat qui 

en sortiria més perjudicat si tu...? (...) Vols deixar-me parlar? Tu imagina-

te‟ls de nit, pobres, tot a les fosques, bufa el Llevant, la seva barca 

s‟enfonsa quan encara faltan molts metres per a la platja... I la majoria són 

de secà, no han vist una piscina en la seva puta vida, així que la majoria 

s‟ofega abans de posar un peu a terra... (...) Tu imagina-t‟ho i prou, de  

moment no et demano res més... Els que aconsegueixen arribar corren per 

la platja, pels penyasegats, s‟amaguen durant dies, en un país desconegut, 

sense saber-ne l‟idioma, tremolant de por... I tot perquè volen una 

oportunitat, tenir un futur decent, com tu o com jo, també hi ténen dret, ells, 
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no et sembla? Doncs jo els hi dono, no veig quin mal hi ha en... (...) Garcia, 

Garcia, pensa-t‟ho bé, saps què els passarà si ho fas, ho saps? A mi em 

fotran, d‟acord, però ells sense papers no tenen res a fer, els tornaran a la 

seva claveguera africana, i saps què vol dir això? La ruïna i la vergonya per 

a ells i per a la seva família... Ho entens? (...) 

 

EL MAGREBÍ LI COMENÇA A POSAR LES BOTES. 

 

HOME: Peró què t‟empatolles? Saps la paperassa que hauria de fer per 

assegurar-los a tots? La burocràcia és una merda, Garcia, tu ja ho saps, ho 

complica i ho encareix tot. A més, la meitat dels que em venen no saben ni 

com es diuen, han perdut el passaport pel camí o les màfies els hi ha 

confiscat quan..  (mira el magrebí) Oi que sí, Mohamed, oi que a tu et van 

confiscar el passaport aquells fills de puta?  

 

EL MAGREBÍ EL MIRA I FA QUE SÍ AMB EL CAP 

 

HOME (al telèfon): Ho veus? Aquí en tinc un que t‟ho pot confirmar, si vols 

parla amb ell i així... (...) Que no els puc assegurar, Garcia, que em sortiria 

molt cara la broma i no estic jo per... ! (...) Doncs faig venir el metge del 

poble, collons, no deixaré pas que es morin! Però què t‟has pensat? No sóc 

un... (...) És clar que ho sap! I no hi posa tantes pegues com tu, ja saps que 

és molt discret, ell. (...) D‟acord, no és un palau, però tenen un sostre, i 

menjar... els porto en furgoneta a la plantació, si els tracto de puta mare, 

Garcia, ja m‟agradaria que... (...) Ah, no? Vés a treballar a qualsevol dels 
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països d‟on vénen aquests i demana-li al teu cap que et porti en furgoneta 

a la feina, demana-l‟hi, ja veuràs què et diu...! (...)  Garcia, mira-t‟ho així: jo 

et venc la remolatxa més barata del mercat per al teu sucre, som un 

equip... És clar que podria assegurar tota aquesta colla, però aleshores 

t‟hauria de pujar els preus, perquè jo també haig de viure, no et sembla? 

Què me‟n dius? Quedem en que no has vist res? 

 

PAUSA. L’HOME ESPERA UNA RESPOSTA. 

 

HOME: És clar... Tranquil, si jo entenc que a primera vista pot semblar que... 

Et deixes dur massa pels rampells, Garcia, sempre t‟ho dic... Les coses 

s‟han de pensar una mica, s‟hi ha de posar seny, com estàs fent ara... (...) 

Que sí, home, que estàs perdonat... Au, va, no hi pensis més.  

 

PENJA EL TELÈFON. MIRA LES BOTES QUE LI HA POSAT EL 

MAGREBI. 

 

HOME. Caram, Mohamed, cada dia ho fas millor. Té, t‟ho has guanyat. 

 

LI DÓNA UN BITLLET, SATISFET, I SE’N VA. EL MAGREBÍ ES QUEDA 

MIRANT EL BITLLET, CONTENT. 
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EL MÚSIC 

 

ESCENA 1 

 

UN HOME D’UNS 50 ANYS SEU EN UNA CADIRA PLEGABLE. ÉS CEC I 

DUU UN BASTÓ. A UNS QUANTS METRES D’ELL, UNA DONA MIRA 

AMB UNS PRISMÀTICS CAP AL PÚBLIC. VESTEIXEN AMB ELEGÀNCIA. 

 

HOME- Encara dormen? 

DONA- Sí. 

HOME- Tots? 

DONA (triga a contestar)- Em sembla que sí. Un home adult camina entre ells, 

deu ser el capatàs. 

HOME- Estem perdent el temps. 

DONA- Mestre, però a la carta el cooperant ens deia que aquest tal Tomàs... 

HOME- És molt difícil. Com vols que assagi? Si acaben esgotats! 

 

(LA DONA NETEJA LES LENTS DELS PRISMÀTICS, EMPIPADA.) 

 

DONA- No hi ha manera, acabes de netejar-los i tot seguit es tornen a 

embrutar. 

HOME- És la pols de la mina. Flota per l‟aire. 

DONA- Però ara no treballen... 
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HOME- No hi fa res... Flota per l‟aire sempre. A uns els crema els pulmons... a 

uns altres els ulls... 

 

(LA DONA EL MIRA AMB LLÀSTIMA. PAUSA. LA DONA TORNA A 

MIRAR PELS PRISMÀTICS.) 

 

HOME- No sortirà d‟aquest forat. Fa falta molt d‟esforç, molta constància. 

Encara dormen? No n‟hi ha cap que...? 

DONA- No. 

HOME- Estem perdent el temps, em vaig equivocar fent-li cas a aquella carta. 

Anem-nos-en, el futur musical de la nostra Nació no és aquí, precisament. 

DONA- Esperi! Algú ha encès una llanterna. És un dels nois! 

HOME (expectant)- Què fa? 

DONA- Agafa un farcell. I ara ha anat a amagar-se darrera d‟un mur. 

HOME- Ben fet! Un noi valent! Què més? 

DONA- Em costa veure-ho... Ara... Ha tret alguna cosa del farcell. Sembla... 

sembla un cartró allargat. 

HOME- Un cartró? No ho entenc... 

DONA- No crec que sigui el noi que estem buscant. 

 

(PAUSA BREU. L’HOME REFLEXIONA.) 

 

HOME- Això és una pèrdua de temps. 

DONA- i ara què fa? Per què tecleja al cartró? 

HOME- Què? 
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DONA- Tecleja al cartró... Com si... Com si fós... 

HOME (content)- Un piano? 

DONA- Això mateix, un piano. 

HOME- És clar! Perquè el capatàs és a prop! 

DONA- No l‟entenc... 

HOME- No vol fer soroll Si fós un piano de veritat el capatàs el sentiria i.... 

DONA- Aleshores creu que era veritat el que dèia la carta? Que el noi val 

per...? 

HOME- Com toca? 

DONA- Però si no toca... Només és un tros de cartró... 

HOME- Però si toqués... Com ho faria? 

DONA- No sé què dir-li, Mestre... Tanca els ulls i mou els dits pel cartró... 

HOME (puntualitzant)- Pel teclat! 

DONA- Bé... Doncs pel teclat. Mou els dits pel teclat com si... com si... no sé 

com dir-ho... 

HOME- Com si ballés amb ell? 

DONA- Sí, això mateix. 

HOME- És clar, està practicant! No ho entens? Vol aprendre! 

 

(PAUSA. LA DONA MIRA PELS PRISMÀTICS.) 

 

DONA- El capatàs! S‟apropa! L‟ha vist!!  Déu meu, l‟està pegant!! 

HOME (aixecant-se)- Porta‟m amb ells! 

DONA- Però, Mestre, pot ser perillós. Deu méu, el matarà!! 
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(L’HOME CREUA L’ESCENARI FENT TEMPTEJANT EL TERRENY AMB 

EL BASTÓ.) 

 

HOME- T‟he dit que m‟hi portis, imbècil! 

DONA- Escolti, no em parli així... 

 

(L’HOME S’ENTREBANCA I CAU, DESORIENTAT. BUSCA EL BASTÓ A 

QUATRE GRAPES.) 

 

HOME- No m‟has sentit, idiota?? Porta‟m amb ells!! 

 

(LA DONA OBSERVA L’HOME FREDAMENT, AMB DESPRECI( 
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ESCENA 2 

 

UNA MINA A L’AIRE LLIURE. NOI 1, NOI 2 I NOIA TREBALLEN 

DIVERSOS CARREUS (AMB MARTELLS, CISELLS I RESPALLS DE 

PUES METÀL.LIQUES), PICANT I POLINT CADA UN D’ELLS UN 

CARREU DIFERENT. EL NOI 1 TÉ UN ATAC DE TOS. QUAN ES 

RECUPERA... 

 

NOI 1 (a la NOIA)- Posa-la, ja deu ser l‟hora. I el capatàs està lluny. 

 

(EL NOI 2 I LA NOIA ES MIREN, ESPANTATS PER LA PROPOSTA I 

SENSE ACABAR DE DECIDIR-SE) 

 

NOI 1 (a la NOIA)- Va! Què esperes? 

 

(LA NOIA TREU UNA PETITA RÀDIO DE LA BUTXACA, MIRANT 

PORUGA AL SEU VOLTANT. LA CONNECTA. EL VOLUM ÉS ALT. LA 

NOIA EL BAIXA PRECIPITADAMENT, ESPANTADA, I BUSCA PEL DIAL. 

ES VAN SENTINT DIFERENTS PROGRAMES. EL NOI 2 CONTINÚA 

COLPEJANT EL CARREU AMB EL MARTELL I EL CISELL) 

 

NOI 2- Esteu bojos, us enxamparan. 

NOI 1- Digue-li que és un cagat. 

NOI 2- Digue-li que es guanyarà una altra pallissa. 

NOI 1- Digue-li que... 
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NOIA (buscant al dial, sense mirar-los)- Prou! (al NOI 2) I tu deixa de picar, 

que no sento res! 

 

(SILENCI. LA NOIA BUSCA AL DIAL. EL NOI 1 ESTOSSEGA. SE SENT 

UN CONCERT DE PIANO, JA INICIAT, PROCEDENT DE LA RÀDIO.) 

 

NOIA- Ës ell, és el Tomàs! Segur que és ell! 

NOI 2- I dieu que aquest treballava aquí? 

NOIA (per la música)- Què bé sona, oi? És bonic... 

NOI 1- Quina enveja! 

NOI 2- El capatàs ens acabarà sentint i ens la carregarem. 

 

(EL NOI 2 TORNA A PICAR EL CARREU) 

 

NOI 1- Digue-li que és un cagat. 

NOI 2- Diuen que aquest el va enxampar el capatàs de la seva colla i gairebé 

el va matar a bastonades. 

NOIA (fascinada per la música)- Potser un dia jo també podré sortir d‟aquí. 

NOI 1- A mí m‟agradaria ser mestre. 

NOI 2- Digue-li que abans haurà d‟aprendre a llegir. 

NOI 1- Digue-li que calli! 

NOIA- Silenci! No em deixeu escoltar. I tu para de picar d‟una vegada! 

 

(SILENCI. ESCOLTEN.) 

 



 40 

NOI 2- És veritat el que expliquen? Que va ser un cec qui el va treure d‟aquí? 

NOIA- Sí. 

 

(EL NOI 1 ESTOSSEGA.) 

 

NOI 1- No era un cec qualsevol. Era un músic molt important de la capital. 

NOIA- Sí, es va fixar en com tocava el piano. 

NOI 2- Es va fixar? Però què dius? A més, quan hi ha hagut un piano a la 

mina? 

NOIA- Mai. Però ell se‟n va pintar un en un tros de cartró. 

 

(PAUSA. EL NOI 2 REFLEXIONA.) 

 

NOI 2- Això no hi ha qui s‟ho cregui. (Torna a picar el carreu) Aquest cisell 

s‟ha despuntat. N‟hauré de demanar un altre. 

NOI 1- Digue-li a aquest cagat de merda que si en demana un altre vindrà el 

capatàs i haurem d‟apagar la ràdio. 

 

(EL NOI 2, EMPIPAT, AGAFA LA RÀDIO) 

 

NOI 2- Doncs s‟apaga i ja està! 

NOIA- Però què fas?? Torna-me-la! 
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(LA NOIA I EL NOI 2 FORCEGEN PER LA RÀDIO. EL NOI 1 INTERVÉ. ES 

BARALLEN. ENTRA EL CAPATÀS. ELS SEPARA I ELS PRÈN LA RÀDIO. 

EL NOI 1 ESTOSSEGA.) 

 

CAPATÀS- Però què collons esteu fent?? És així com treballeu?? 

 

(EL NOI 1 I LA NOIA ES MIREN, ESPANTATS) 

 

NOIA (senyalant el NOI 2)- Ha estat ell! Ens ha obligat a escoltar la ràdio! 

NOI 2- Què dius!! És mentida!! 

NOI 1- Nostres volíem treballar, però ell no ens deixava! 

CAPATÀS- Prou!! (a la NOIA i al NOI 2)- Tu i tu, aneu a picar al pou! (al NOI 

1) I tu vés amb els del turó! Així aprendreu! 

 

(ELS TRES SE’N VAN AMB LES SEVES EINES, ESPANTATS –EL NOI 1 

PER UN LATERAL I LA NOIA I EL NOI 2 PER UN ALTRE. EL CAPATÀS 

APAGA LA RÀDIO I LA GUARDA A LA BUTXACA. 

 

CAPATÀS- Fins aquí podíem arribar! 

 

FOSC 
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L’HEROI DE LES FRONTERES 

 

 

 UN SUPERHEROI AMB UN VESTIT QUE EVOCA EL DE SUPERMAN, PERÒ 

AMB ESPARDENYES DE SARDANISTA, FAIXA I BARRETINA, LLIGA UN 

MAGREBÍ. AL SEU COSTAT, UN MOCADOR DE FARCELL. SÓN DALT D’UN 

PENYASEGAT. 

 
Em  sap greu, de debò, però no puc fer-hi res, posa’t al meu lloc. Jo també me 

la jugo. Sí, no em miris així. Aquell maleït 11 de setembre em va canviar la 

vida. Cap de nosaltres no va poder evitar allò de Nova York i no ens ho 

perdonen. Em van acomidar al.legant incompliment de contracte, els 

desagraïts. Però van ser molt injustos, perquè al Superman, al Batman i a tots 

aquests que fan pel.lícules només els van amonestar, res més. En canvi a la 

resta, com no som tan famosos ni podem pagar bons advocats, ens van tractar 

com un drap brut, per no estar al cas aquell dia. 

    La gent no entén que els superherois també tenim una vida privada. 

 

EL MAGREBÍ, A MIG LLIGAR, SURT CORRENT. EL SUPERHEROI L’ATURA. 

 

     Ep! No et moguis, vols? A veure si encara t‟hauré d‟estomacar. Tu aquí, 

tranquil.let, que aviat vindrà la policia. Què t‟explicava? Ah, sí, que tots tenim 

compromisos. L‟onze de setembre, per exemple, jo era a un hotelet amb la 

Superpubilla, però ella no vol que se sàpiga. T‟ho explico perquè vegis que pots 

confiar en mi i que jo, personalment, no tinc res contra tu. La Superpubilla és 
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una mica paranoica, saps? Perquè te‟n facis càrrec, només et diré que sempre 

fa l‟amor amb el llum tancat per por que l‟Home Invisible estigui mirant. Però no 

sóc ningú per jutjar-la, els superherois també tenim debilitats, i que tinguem 

superpoders no vol dir que no siguem de naturalesa humana. També tenim un 

metabolisme, nosaltres, i processos hormonals, i glàndules, i reaccions 

bioquímiques... I també necessitem descans, oci i esbarjo, com tot déu, perquè 

fins i tot Déu va necessitar un dia de descans després de la creació. Bé, això 

diu almenys la Bíblia, no sé si l‟Alcorà també ho diu, però si no ho diu, haurien 

de posar-ho, digues-ho als teus ara quan tornis. 

 

EL SUPERHEROI ACABA DE LLIGAR-LO I COMENÇA A ESCORCOLLAR 

EL FARCELL DEL MAGREBÍ, INSPECCIONANT CADA OBJECTE QUE 

TREU. ALGUNS ELS LLENÇA I UNS ALTRES ELS POSA EN UNA PILA 

APART. 

 

    Però anem al gra, perquè vull que m‟entenguis. La qüestió és que em vaig 

quedar sense feina i ningú ja no confiava en mi. Les àvies, per exemple, ja no 

em deixaven que les ajudés a creuar el carrer per por que volgués llençar-les 

sota les rodes d‟un camió. I la premsa va començar a escampar que jo era un 

doble agent que treballava per a la cúpula del terrorisme internacional. Què et 

sembla? Jo!! Que m‟he escarrassat per donar-li a aquest planeta un futur 

perfecte. 

    Estava molt clar: havia de trobar una feina a mida per demostrar al món que 

em mereixia una segona oportunitat. Al principi ho vaig passar molt malament, 

perquè el meu sou de superheroi era molt bo, tot s‟ha de dir... No pots ni 

imaginar-te la cantitat de quartos que maneguen per aquí els governs amb la 
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història aquesta dels fons reservats, segur que si els teus ho sabessin encara 

tindrien més ganes de venir. 

    No, millor que no els diguis res, els que proveu d‟entrar ja em doneu prou 

feina.  

 

EL SUPERHEROI HA ACABAT D’INSPECCIONAR TOTS ELS OBJECTES. 

POSA ELS QUE HA AMUNTAGAT E N UNA PILA UNA ALTRA VEGADA DINS 

DEL FARCELL. MIRA AL MAGREBÍ AMB SIMPATIA. 

 

Saps què? Em caus bé, així que et tornaré jo mateix al teu país, no et caldrà 

esperar a que et fitxin ni a que et duguin al camp d‟internament. I de passada 

també els estalviem als contribuents la despesa del teu bitllet d‟avió. Què me‟n 

dius? Segur que això et convencerà de la meva bona fe i se‟t treu aquesta cara 

de pomes agres, perquè ja m‟estàs començant a posar nerviós amb aquest 

posat, saps? Apa! Amunt! 

 

ARROSSEGA AL MAGREBÍ CAP AL BARRANC. EL MAGREBÍ CRIDA I ES 

RESISTEIX. EL SUPERHEROI EL MIRA, DIVERTIT. 

 

     No cridis, home, ningú m‟ha relliscat mai de le mans, i menys en ple vol... 

Tot i que... bé, això no és exacte...  Una vegada em va relliscar un nigerià… 

però m‟hauria hagut d‟avisar que duia un braç ortopèdic. Va ser el primer i l‟únic 

cas. 

 

SILENCI. EL SUPERHEROI ES SUMERGEIX EN ELS SEUS PENSAMENTS. 
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 Vaig plorar molt, t‟ho asseguro. També plorem, nosaltres, m‟emprenya que la 

gent no s‟ho vulgui creure. I tot, per quina raó? Perquè som superherois?  I que 

no té ulls, un superheroi? Que no té mans, ni membres, ni proporcions, ni 

afectes, ni passions? Si ens punxeu... no sagnem? Si ens feu pessigolles... no 

ens posem a riure? 

 

SILENCI. EL SUPERHEROI MIRA LLARGAMENT EL MAGREBÍ. 

 

    Però tu no has de patir, aquella experiència em va ensenyar que a l‟hora de 

volar no és prudent subjectar a desconeguts per les extremitats, així que ara us 

agafo per la cintura. Ah, i un consell: quan volem, no miris a baix. Normalment 

quan ho feu us poseu a cridar, i em poso molt nerviós. Distreu-te, fés alguna 

cosa, no ho sé... Podries resar, per exemple, així aprofites el temps. Oi que 

reseu cinc cops al dia? Doncs així només te‟n quedaran quatre.  Veus? En això 

sí que us envejo, vosaltres encara conserveu una fe, unes creences, aquí en 

canvi... tots són uns descreguts.  

 

EL MIRA, PENSATIU.  

 No ho sé... Et veig massa nerviós. Potser serà millor que et sedi una mica, 

abans de volar. 

 

TREU DE L’INTERIOR DE LA SEVA DISFRESSA UN ESTOIG AMB UN 

FLASCÓ I UNA XERINGA, I ES PREPARA PER POSAR UNA INJECCIÓ AL 

MAGREBÍ. 
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És que sou un gran poble, de debò, no sé per què coi us entossudiu a venir cap 

aquí. Mentre a l‟Àfrica feien piràmides aquí encara estaven aprenent a unir 

síl.labes per formar paraules. Hi teniu grans coses, allà. Si no fós així segur que 

el Bogart i la Bergman no haurien anat a rodar-hi Casablanca, t‟ho dic jo, els 

americans no fan les seves pel.lícules a qualsevol lloc, els conec. Si el Nord 

d‟Àfrica no els hagués agradat haurien rodat la pel.lícula en un altre lloc, què sé 

jo, a Hondures, per exemple. És clar que aleshores la pel.lícula hauria dut per 

títol Tegucigalpa o alguna cosa així. I no em negaràs que Casablanca sona 

amb més glamour.  

     Però que consti que jo t‟entenc, eh? Els superherois som gent molt 

comprensiva. Si no ho fossim no podríem defensar i protegir simultàniament a 

negres i blancs, a àrabs i jueus, a socialistes i populars... Però la feina és la 

feina, i ja t‟he explicat que la meva situació ara per ara és molt delicada. He de 

donar una imatge, hi ha molts ulls pendents de mi.  

 

LI POSA L’INJECCIÓ AL BRAÇ I CONSULTA  EL RELLOTGE. 

 

 Si haguessis vist la cara de la gent que s‟esperava en aquella cua,  a l‟oficina 

d‟ocupació…! Tothom se‟n feia creus. Fins i tot vaig haver d‟ensenyar el carnet 

un parell de vegades a uns policies que es creien que jo era un sonat, en 

veure‟m amb la roba de la feina. Els sindicats ho van aprofitar i em vam posar 

com exemple de la precarietat laboral que hi ha al país. Però el govern es va 

afanyar a posar-me com exemple del bon funcionament del seu pla d‟ocupació. 

“Si el Superfadrí recorre a nosaltres, és perquè sap que les nostres promeses 
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de plena ocupació són serioses i fonamentades”.  La qüestió és que aquell dia 

vaig agafar un tiquet i vaig esperar el meu torn a la cua com qualsevol altre, 

tampoc era qüestió de començar a repartir mastegots entre la població 

desocupada per fer valdre els meus privilegis de superheroi, i mira que ganes 

no me‟n faltaven, però això hauria perjudicat encara més la meva imatge. 

 

EL SEDANT VA FENT LENTAMENT EL SEU EFECTE. 

 

   Quan em va arribar el torn va resultar que el funcionari que m‟havia d‟atendre 

era un admirador meu i l‟home em va proporcionar ràpidament una entrevista 

de feina amb el Departament de Fronteres a canvi d‟una de les llaunes de 

mongetes amb botifarra que em dónen superpoders –que, entre tu i jo, tampoc 

tenen cap secret, el que passa és que les mongetes les cullo a Vandellós i les 

botifarres són d‟Ascó-. 

     A l‟entrevista les autoritats em van proposar vigilar la frontera Sud, en 

coordinació amb les Forces de Seguretat, dins del Pla Global contra la 

Immigració il.legal. No és que em fés gaire gràcia, però vaig acceptar.  Si 

sabessis les feines que fan els altres...! La Superpubilla, per exemple, treballa a 

un Showgirls en un hotel de carretera i el Capità Catalunya treballa de jardiner 

a la Moncloa... i podria seguir durant hores i hores. De l‟únic que no en sé res 

és de l‟Home Invisible, que després de tot aquell enrenou va desaparèixer.  

    Així que ja ho veus, en comparació amb els altres jo a nivell laboral he tingut 

molta sort, perquè a més tots ells cobren per sota del conveni, i jo tinc un bon 

sou base i a més tinc un plus per cada captura. 
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EL MAGREBÍ NO S’ACABA DE SEDAR. EL SUPERHEROI LI INSPECCIONA 

ELS ULLS AIXECANT-LI LES PARPELLES. 

 

Coi, noi, sí que et costa!  

 

TREU UNA ALTRA VEGADA L’ESTOIG I PREPARA UNA NOVA DOSI. 

 

     Però el contracte no vaig poder-lo signar com a Superfadrí, volien un nom 

que estigués més relacionat amb la meva nova tasca. Jo els vaig proposar El 

Timbaler del Sud, però no els va agradar i al final vaig acabar signant-lo com 

L’Heroi de les Fronteres. Però els teus no m‟anomenen així, m‟han posat un 

malnom, i m‟emprenya molt perquè jo no us tracto pas malament quan us 

enxampo. Sempre porto una bossa amb entrepans, ampolles d‟aigua i 

tovalloles per fer-vos més suportable la situació, ja ho has vist,  perquè jo no 

sóc mala persona, tu mateix ho has pogut comprovar, jo sóc...  

 

EL MAGREBÍ, SEMI-INCONSCIENT, MURMURA ALGUNA COSA. 

 

 Què?? No et facis el despistat, ho he sentit perfectament, has dit Fatxaman!! 

Així que tu també m‟insultes? No m‟ho esperava, després del que estic fent per 

a tu. Sou tots una colla de desagraïts, et penses que no estic perdent el temps, 

tornant-te personalment al teu país? Mentre estic per tu deixo d‟enxampar-ne 

vint o trenta dels teus, i això vol dir que deixo d‟embutxacar-me els plusos 

corresponents!! Mira, saps què et dic? Que t‟espabilis tu sol, per tornar!!  
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L’EMPENY AL BARRANC I EL MAGREBÍ CAU, CRIDANT TERRORITZAT. 

 

Colla de desagraÏts... 

 

EL SUPERHEROI SURT PER L’ALTRE EXTREM DE L’ESCENARI. 

 

FOSC. 



 50 

 

GUERRA DE SEXES1 

 

SE SENT LA SINTONIA TELEVISIVA D’UN PROGRAMA-CONCURS. 

LLUM. UN PLATÓ DE TELEVISIÓ. AL FONS, DOS TRIBUNES 

SEPARADES UNS QUANTS METRES. ENTRE LES TRIBUNES, UNA 

HOSTESSA VESTIDA AMB POCA ROBA MIRA AL PÚBLIC DEL TEATRE, 

SOMRIENT EXAGERADAMENT. EL PÚBLIC DEL PROGRAMA, DIVIDIT 

PER SEXES, SE SITUA EN UNS BANCS PROPERS A LES TRIBUNES –

LES DONES, AL COSTAT DE LA TRIBUNA DE LA DRETA. ELS HOMES, 

AL COSTAT DE LA TRIBUNA DE L'ESQUERRA.  

      ENTRA LA PRESENTADORA DEL PROGRAMA, QUE PARLA 

DIRIGINT-SE AL PÚBLIC DEL TEATRE. DUU UN REGLE A LA MÀ. 

 

PRESENTADORA- Benvinguts a aquesta nova edició del programa... 

TOTS (PÚBLIC DEL PROGRAMA, PRESENTADORA, HOSTESSA)- ... 

“Guerra de Sexes”!! 

PRESENTADORA- Els nostres concursants d‟avui són... 

 

(ENTREN UNA DONA I UN HOME. L’HOME SE SITUA A LA TRIBUNA DE 

L’ESQUERRA. LA DONA SE SITUA A LA TRIBUNA DE LA DRETA. 

APLAUDIMENTS) 

 

                                                           
1
 ESCENA ESCRITA EN COL.LABORACIÓ AMB L’AUTORA TEATRAL GRACIA MORALES. 
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PRESENTADORA- La Natàlia Rodríguez, de Sant Adrià del Besós, mestressa 

de casa, que pretén derrotar al nostre concursant invicte, l‟Eduard Colom, 

enginyer agrònom, de Girona, que ja porta amb nosaltres més de sis 

programes eliminant una rival rere l‟altra. I, tot i que això és “Guerra de 

Sexes”, aquí som molt educats i, com sempre, els cedim el primer torn a les 

senyores. Així que començarem per la Natàlia. Primera pregunta, Natàlia: 

 

(SONEN ACORDS DE SUSPENS.) 

 

PRESENTADORA: Quantes pedres es necessiten per lapidar una dona que 

ha comès adulteri en un petit poble de Nigèria? Temps! 

 

(SONA UN TIC-TAC DE RELLOTGE) 

 

NATÀLIA- No ho sé... Depèn de la mida, no? 

 

(ACORDS QUE SUBRATLLEN QUE LA RESPOSTA ÉS ERRÒNIA. 

“OOOH” DE LES DONES DEL PÚBLIC DEL PROGRAMA) 

 

PRESENTADORA- Ai, Natàlia, Natàlia... Si no encertes una pregunta tan 

fàcil.. què podem esperar de tu quan es vagin complicant? La mà, sisplau... 

 

(LA NATÀLIA, QUE JA SAP DE QUÈ VA LA COSA, ALLARGA LA MÀ 

AMB CERTA POR. LA PRESENTADORA SE LI ACOSTA I LI COLPEJA 
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LA MÀ AMB EL REGLE, FORT. LA PRESENTADORA TORNA AL SEU 

LLOC. L’HOSTESSA NO DEIXA DE SOMRIURE.) 

 

PRESENTADORA- La següent pregunta és per a l‟Eduard.  

 

(ACORDS DE SUSPENS) 

 

PRESENTADORA- Quina és la temperatura, en graus centígrads, que ha de 

fer a París perquè el 20 % dels vagabunds morin per congelació? Temps! 

EDUARD- Home... La congelació té lloc quan hi ha una exposició prolongada 

a baixes temperatures. El risc augmenta a mesura que baixen les 

temperatures o augmenta la velocitat del vent, pel que hi ha molts factors 

que interactuen entre ells i per tant no es pot dir exactament quina és 

aquesta temperatura. 

 

(SONA UNA XARANGA TRIOMFANT. ENTUSIASME DEL PÚBLIC 

MASCULÍ DEL PROGRAMA) 

 

PRESENTADORA- Correcte!! L‟Eduard es posa un cop més per davant de la 

seva rival, amb 100 euros al seu marcador! Pregunta següent, per a la 

Natàlia. 

 

(ACORDS DE SUSPENS) 
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PRESENTADORA- Si un nen de vuit anys treballa en una mina d‟Ayacucho, 

al Perú, durant deu hores al dia... quants grams de mercuri trobarem en un 

litre de la seva orina quan passin sis mesos? Temps!! 

 

(SONA UN TIC-TAC DE RELLOTGE) 

 

NATÀLIA (després de reflexionar)- Més dels recomanables? 

 

(ACORDS QUE SUBRATLLEN QUE LA RESPOSTA ÉS ERRÒNIA. 

“OOOH” DE LES DONES DEL PÚBLIC DEL PROGRAMA) 

 

PRESENTADORA- Natàlia, Natàlia... De veritat vols continuar? Pensa-t‟ho 

bé... Ho sento, però... 

 

LA PRESENTADORA VA CAP A ELLA AMB EL REGLE. LA NATÀLIA, 

ESPANTADA, AMAGA LA MÀ. L’HOSTESSA, SENSE DEIXAR DE 

SOMRIURE, FORCEJA AMB ELLA FINS QUE ACONSEGUEIX AGAFAR-

LI LA MÀ. L’EXPOSA A LA PRESENTADORA PERQUÈ LA COLPEJI AMB 

EL REGLE. LA PRESENTADORA ES DISPOSA A FER-HO) 

 

NATÀLIA  (ràpidament, espantada)- Vull fer servir el Comodí de la Clemència! 

PRESENTADORA (aturant-se)- Tan aviat? Tingues en compte que això li 

restarà 100 punts a la teva puntuació final, i això vol dir que ara, que tens el 

marcador a 0 euros, tindries –100 euros. Estàs disposada a assumir aquest 

risc? 
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(MURMURIS D’APROVACIÓ I DESAPROVACIÓ ENTRE EL PÚBLIC DEL 

CONCURS. ALGUNES DONES CRIDEN “SÍ, SÍ, ARRISCA’T”, ALTRES 

“NO, NO HO FACIS”, ETC.) 

 

NATÀLIA (decidint-se)- Sí. 

PRESENTADORA (mirant al públic del teatre)-  Ja ho han sentit! La Natàlia 

s‟arrisca i fa servir el Comodí de la Clemència! Ara només disposa del 

Comodí de la Trucada i del Comodí del 50 %.  

 

(COMENÇA A SONAR UNA ALTRA VEGADA LA SINTONIA DEL 

PROGRAMA) 

 

PRESENTADORA- Hem de donar pas a la publicitat, però abans de fer-ho, 

aquèstes són les preguntes que llencem als espectadors que en futur 

vulguin venir a concursar al programa. 

 

(L’HOSTESSA, SENSE DEIXAR DE SOMRIURE, AVANÇA FINS AL 

PROSCENI.) 

 

HOSTESSA- Primera pregunta: Quant triga en estavellar-se contra la vorera 

un dona d'uns cinquanta-set kilos, llençada des d‟un cinquè pis d‟un edifici 

de L‟Hospitalet? Segona pregunta: Si volem enterrar noranta-quatre 

cadàvers d‟universitaris, de mida mitjana cada un, a la província argentina 

de Córdoba, quina extensió ha de tenir la fossa comuna? 
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PRESENTADORA- Els primers que truquin al número de telèfon que apareix 

a les seves pantalles, amb la resposta correcta, entraran dins del concurs. 

En breus instants tornarem a ser amb vostès, no se‟n vagin. I no ho oblidin, 

això és... 

PÚBLIC DEL CONCURS, PRESENTADORA i HOSTESSA (alhora, en un to 

efectista) – “Guerra de Sexes”!! 

 

FOSC FINAL 


