
 

 

 

 

 

 

 

 

TINC FEINA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Ignasi Garcia 
 



1 

 

 

Escena 1 

 

(Escenari buit. Al centre i al fons, una cadira, al 

respatller de la qual hi ha penjades una jaqueta, 

una camisa i uns pantalons. Entra per l‟esquerra 

l‟Home amb tota la indumentària reglamentària 

per a dur a terme una intervenció quirúrgica. 

Simultàniament entra per la dreta la Dona 

vestida amb la mateixa indumentària. Es troben 

al centre de l‟escenari i es miren uns instants. 

De sobte l‟Home aixeca ambdues mans alhora. 

A continuació la Dona  treu d‟una butxaca dels 

seus pantalons una bossa, l‟obre, treu de 

l‟interior un parell de guants quirúrgics i els posa 

a l‟Home.) 

 

HOME: On és? 

DONA: Al número quatre. 

 

(L‟Home inicia una ràpida sortida per la dreta. La 

Dona el segueix precipitadament. De sobte sona 

un telèfon. Ambdós s‟aturen i es miren, 

confusos.) 

 

HOME: És el meu mòbil. 

DONA: Ah, sí? 

HOME: Podria ser una urgència. Li fa res...? 

 

(Pausa molt breu.) 

 

DONA: Què?  

HOME: Li faria res agafar-lo? 

DONA: Jo? 
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HOME: Jo porto els guants posats. (Li mostra les 

mans.) 

DONA: On és? 

HOME: A la butxaca interior esquerra de la jaqueta.  

DONA (es dirigeix a la cadira i agafa la jaqueta): 

Aquí? 

HOME: Sí. Afanyi’s, sisplau.  

 

(La Dona busca a les butxaques exteriors de la 

jaqueta.) 

 

HOME: No! A la butxaca interior esquerra. 

DONA: Interior? 

HOME: Esquerra! 

DONA (mira on li ha dit l‟Home): No hi és. (Registra 

ràpidament totes les butxaques, maltractant 

ostensiblement la jaqueta.) 

HOME: Quin desastre! 

 

(El telèfon deixa de sonar. Es miren uns 

instants.) 

 

DONA (mostrant-li la jaqueta): No hi era. 

HOME: És igual, no s’hi escarrassi. Anem per feina. 

(Inicia una precipitada sortida per la dreta.) 

DONA: Un moment, sisplau. 

HOME (s‟atura): Què passa? 

DONA: Li... faria res posar-me els guants? 

HOME: Jo? 

DONA (tornant a treure la bossa dels guants): Abans 

jo els hi he posat a vostè. 

HOME: Potser sí. Però ara els duc posats i estan 

esterilitzats. Posi-se’ls vostè. 
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(La Dona treu dos guants de la bossa i se‟ls 

posa, malhumorada, mentre l‟Home torna a 

iniciar la seva sortida.) 

 

DONA (posant-se els guants, per a ella mateixa): Tu 

sí que estàs esterilitzat! 

HOME (aturant-se): Deia alguna cosa? 

DONA: Jo? No! És que... 

 

(Sona el telèfon un altra vegada. Es miren.) 

 

DONA: Què fem? 

HOME: Agafi’l, sisplau. 

DONA: I per què jo? 

 

(L‟Home va per dir alguna cosa.) 

 

DONA: No, no cal que contesti, porta els guants i es 

podria herniar. 

HOME: Què vol dir? 

DONA: Ja m’ha entès. (Agafa els pantalons que hi ha 

damunt de la taula.) 

HOME: Sap que podria fer que li caigués el pèl pel 

que... (Pels pantalons.) Però què fa? 

DONA: Miro a les butxaques dels pantalons. 

HOME: És a la jaqueta. Miri a la jaqueta. 

DONA: Miro on em dóna la gana! (Continua buscant 

en els pantalons.) 

HOME: No hi és, allà! És... 

DONA (troba el telèfon als pantalons i li mostra, 

burleta contestant al telèfon): Digui?... Un moment, 

sisplau. (Li ofereix el telèfon a l‟Home.) Es per a 

vostè. 

HOME: És clar que és per a mi.  
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(Es dirigeix cap a ella i va per agafar el telèfon, 

però s‟atura en recordar que duu els guants 

posats.) 

 

HOME: Li... faria res aguantar-me’l? (Pausa molt 

breu; es miren.) Només serà un moment. Ens 

esperen al quiròfan. 

 

(La Dona dubta. Finalment, i a contracor, estira 

el braç, perquè l‟Home pugui parlar per telèfon. 

L‟Home s‟acosta a l‟aparell.) 

 

(Sec.) Qui és? (Suau.) Ah ets tu. Eeeehh... Hola, 

nineta. Com és que truques...? Jo també t’estimo, 

però és que ara... No, no m’importa que hagis trucat, 

però és que ara tinc feina i ... Sí, jo també t’enyoro. Et 

prometo que avui arribaré aviat, t’ho prometo... Per 

sopar? ...Doncs... m’és igual, de debò. Perdona’m 

però ara he de penjar. M’esperen a... (Pausa breu.) 

Ara? (Pausa breu.) Per... telèfon? (Pausa breu.) No, 

no em passa res però és que per telèfon... ja t’he dit 

que tinc feina... No, dona, no, ja saps que t’estimo. 

(Pausa breu.) Entesos... Molt bé. 

 

(Pausa breu. Dubta. Finalment li fa un petó al 

telèfon. La Dona no pot evitar que se li escapi el 

riure, però es controla ràpidament en veure la 

mirada amenaçadora de l‟Home.) 

 

De res, nineta... Ja estàs contenta?... Sí, jo també 

estic molt content d’haver-me casat amb tu, però 

ara... Què?... Avui? (Pensa.) No, no ho sé. Què 

passa avui?... Ja t’he dit que no ho sé. (Pausa breu.) 
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Ah... sí? Ja fa quatre mesos? Mira que bé! Sembla 

com si hagués estat ahir. Ara he de penjar, eh, nena? 

M’esperen al... 

 

(La Dona comença a mostrar símptomes de 

cansament al braç. Observa els pantalons de 

l‟Home que encara duu a l‟altra mà.) 

 

Ho sento, se m’ha oblidat... Sí, m’he oblidat, és que 

avui he tingut molta feina i... No, no tornarà a 

passar... Sí, t’ho prometo... 

 

(La Dona es dirigeix molt lentament a la cadira. 

L‟Home la segueix amb dificultat, amb l‟orella 

enganxada a l‟auricular.) 

 

... Però si jo també penso molt en tu, de debò!... Sí, 

de debò... Ah, sí? Una sorpresa?... Eeeh, sí, jo també 

et tinc una sorpresa preparada per a celebrar... Sí, és 

veritat, t’he dit que m’havia oblidat però... 

(Pensa.)Ahir hi pensava! Sí, ahir sí que hi pensava, i 

et vaig comprar el regal... Sí, és un regal... No, no t’ho 

puc dir, es una sorp... 

 

(La Dona ja és a prop de la cadira però no arriba 

a tocar-la amb la mà. De manera que rebrega 

com pot els pantalons, en fa una bola i els llença 

a la cadira. Els pantalons cauen a terra.) 

 

(A la dona.) No em tracti així els pantalons, vol? (Al 

telèfon.) Què?... Amb una infermera, és que... No, 

nineta, no és el que et penses... És que m’ha 

rebregat els pantalons i me’ls ha llençat a terra...És 

clar que porto pantalons, no voldràs que operi en 
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calçotets? ... És una infermera de quiròfan i m’està 

aguantant... El telèfon! M’està aguantant el telèfon! 

Però que et penses?... Doncs perquè duc posats els 

guants i no el puc agafar jo mateix. 

 

(La Dona fa una exclamació de protesta.) 

 

... Perquè he d’operar i tot allò que toqui el cos del 

pacient... Del pacient! He dit el cos del pacient! Tot el 

que toqui el cos del pacient ha de ser estèril! 

(S‟allunya un moment del telèfon i s‟adreça a l‟ 

infermera.) Deixi ara mateix els pantalons damunt la 

cadira. 

 

VEU EN OFF D’UNA DONA: Doctor Estalric, 

presenti’s al quiròfan número quatre. 

 

HOME (torna al telèfon.) Sóc aquí, és clar que sóc 

aquí. On et pensaves que era? Hauria d’estar operant 

d’urgència a una pacient però sóc aquí, parlant amb 

tu per... 

 

(La Dona s‟apropa als pantalons, s‟ajup i els 

agafa amb la mà. L‟Home la segueix com pot 

amb l‟orella enganxada a l‟auricular.) 

 

Sí, una pacient, he dit una pacient. Què passa? Et 

penses que se li pot fer una cesària d’urgència a un 

home gaire sovint?... 

 

(La Dona dubta. Finalment deixa el telèfon 

damunt la cadira lentament, de manera que 

l‟Home pugui seguir el seu moviment sense 

desenganxar l‟orella de l‟auricular.) 
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...Escolta, què et sembla si ho deixem córrer i ho 

parlem aquesta nit a casa?... Sí, aquesta nit, he dit 

aquesta nit... 

 

(La Dona, que ara té per fi ambdues mans 

lliures, plega els pantalons amb molta cura i els 

deixa al respatller de la cadira, de manera que el 

cap de l‟Home queda completament cobert pels 

camals del pantalons.) 

 

... Doncs, mira! T’he dit que vindria aviat però vindré 

quan pugui... Sí, quan pugui! Després d’aquesta 

intervenció en tinc una altra i no sé quan... (A la 

Dona.) Infermera, vol fer-me el fotut favor de treure’m 

els pantalons del damunt? 

 

(La Dona torna li aparta els camals dels 

pantalons per deixar el seu cap descobert.) 

 

(Al telèfon.) No, no vull que em tregui els pantalons! 

Escolta, maca, jo t’estimo molt. No sé per què em 

vols posar les coses tan difícils... Jo?... Que sóc jo qui 

te les posa difícils? Escolta, noia, qui et penses que 

paga el cotxe, eh? I el pis? I qui et penses que paga 

el teu saló de bellesa i els teus berenars amb les 

amigues, eh? 

 

(La Dona torna a agafar el telèfon amb molta 

cura perquè l‟Home pugui seguir els seus 

moviments sense desenganxar l‟orella de 

l‟auricular.) 
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... No, dona, no et posis a plorar, ara. No ho volia 

dir... No, no volia. Si ho faig molt a gust, de debò, jo 

t’estimo, jo... Què?... (Mira a la Dona.) Per què vols 

parlar amb ella?... Però si ja t’he dit que només és 

una infermera de quiròfan, no permetré que 

l’emboliquis en... (S‟allunya del telèfon com si algú li 

estigués escridassant des de l‟altre costat. Al cap 

d‟uns segons torna a enganxar l‟orella a l‟auricular.) 

Molt bé, molt bé, d’acord. (A la Dona.) Vol parlar amb 

vostè. 

DONA: Amb mi? 

HOME: Sisplau, digui-li alguna cosa. 

DONA: No vull ficar-me en els seus problemes 

conjugals. 

HOME: Jo no tinc problemes conjugals! 

DONA: No, ja ho veig. 

HOME: Sisplau, parli amb ella. 

DONA: I què li dic? 

HOME: No ho sé, qualsevol cosa. Digui-li que només 

és una infermera de quiròfan, que entre vostè i jo no 

hi ha res, i que tot ha estat un malentès. 

DONA (parlant per telèfon.): Només sóc una 

infermera de quiròfan, entre ell i jo no hi ha res, i tot 

ha estat un malentès. (Allarga el braç i torna a oferir-li 

el telèfon a l‟Home.) Així? 

HOME (despectiu.): Moltes gràcies. (Agafa el telèfon 

d‟una revolada i se l‟enganxa a l‟orella. S‟adona que 

l‟ha agafat amb les mans.) Merda! 

VEU EN OFF D’UNA DONA (la mateixa d‟abans.) 

Doctor Estalric, presenti’s immediatament al quiròfan 

número quatre. 

HOME (al telèfon.) Sents això? No ho has sentit? 

Doncs ara ho sentiràs!! (Allarga el braç on té el 

telèfon cap amunt.)  
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DONA: Massa tard. Ja ho han dit. 

HOME: Doncs que ho tornin ha dir! 

DONA: Si ho tornen a dir haurà begut oli. 

 

(Pausa molt breu. Es miren.) 

 

HOME (al telèfon.): Mira, nena, ja parlarem de tot 

això aquesta nit. Ara he de penjar... Què?... A casa 

dels teus pares? Però no t’ha dit ella que ha estat un 

malentès? Volies parlar amb ella i ella t’ho ha dit, oi? 

... Què?... Què vol dir “Igual que al creuer”? Què va 

passar al creuer?... Ara em surts amb això?... 

 

(Mentre l‟Home parla, la Dona seu a la cadira, es 

treu de la butxaca un paquet de tabac i agafa 

una cigarreta. Busca un encenedor a la butxaca 

però, com no en troba cap, registra les 

butxaques de la jaqueta de l‟Home fins que en 

troba un. S‟encén la cigarreta i va per deixar 

l‟encenedor allà on era, però s‟atura, l‟observa, i 

finalment se‟l fica dins de la seva butxaca. 

L’Home no s‟adona de res.) 

 

... Escolta, maca, només volia practicar el meu 

anglès!... I què si era francesa? Jo no sé parlar 

francès però ella parlava molt bé l’anglès. Hi ha 

alguns francesos que quan surten de França parlen 

anglès i no francès... Però si a mi tant se me’n fot, 

que no sàpigues parlar anglès, jo... Doncs no ho sé, 

no et puc dir si m’hauria quedat parlant amb ella més 

estona o no. Potser si haguéssim parlat tots tres i no 

m’haguessis deixat sol en lloc d’anar-te’n al 

camarot... Doncs que em va saber greu, això vull dir! 

¿Com pot deixar la núvia sol al nuvi en plena lluna de 
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mel amb una morena escultural, sense que el nuvi 

pensi per un moment que a la núvia no li importa com 

pugui acabar tot allò? Mira, ara no tinc ganes de 

parlar-ne. Fes la maleta, si vols, vés a casa dels teus 

pares i fot el que et doni la gana. Jo aniré aquesta nit 

a buscar-te i... I tant que t’hi trobaré! Tu no et 

desenganxes de la teva mare ni per anar al lavabo. 

Però ara penjaré el telèfon, em tornaré a posar un 

guants estèrils i... Què?... Qui és estèril?... Què vol dir 

que encara no t’he deixat embarassada? Però tu ets 

idiota o què? Si només fa quatre mesos que... 

Escolta? ... Nena? ... Nena! (Pausa. A la Dona.) Ha 

penjat! 

DONA: De debò?  

HOME: L’hi ho juro. 

DONA: Bé (S‟aixeca, llença la cigarreta a terra i 

l‟apaga amb el peu.) 

HOME: Però li ben juro que tant me fot. Que se’n vagi 

amb els seus pares, si vol! (Deixa el telèfon damunt la 

cadira.) Li prometo que no em deixa ni respirar. De 

vegades fins i tot tinc la impressió que em segueix pel 

carrer. Fa uns dies vaig estar a punt de llogar un 

detectiu  perquè la seguís, per sabes si em seguia, 

però tot plegat em va semblar una bogeria. Sap què li 

dic? Que ja s’espavilarà! Doni’m uns altres guants! 

 

(Es treu els guants que duia posats i els dóna a 

la Dona. A continuació aixeca les mans igual 

que al principi, tot esperant que ella li posi uns 

altres guants.) 

 

VEU EN OFF D’UN HOME (amenaçadora.): Doctor 

Estalric, presenti’s immediatament a Direcció.  
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(L‟Home mira espantat a la Dona. Pausa. La 

Dona es dirigeix a la cadira, agafa el telèfon, 

torna davant l‟Home, li deixa el telèfon a la mà, 

els guants que s‟havia tret a l‟altra, i surt per la 

dreta.) 

 

Fosc. 
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Escena 2 

 

(Al fons de l‟escenari, una taula damunt la qual 

seu un Gàngster vestit elegantment amb 

americana, corbata i barret d‟ales. Llegeix un 

llibre. Al seu costat, damunt la taula, una pistola. 

Dreta i esquerra, les de l‟espectador. De sobte, 

se sent un crit de Dona. El Gàngster mira cap a 

la dreta, deixa tranquil·lament el llibre darrera 

d‟ell, agafa la pistola i, sense baixar de la taula, 

resta immòbil mirant endavant i apuntant cap al 

públic. Entren per la dreta l‟Home i la Dona. La 

Dona porta faldilla curta ajustada i una bossa. 

Sembla trasbalsada. Cap dels dos es fixa en el 

Gàngster.) 

 

HOME (rient): Mira que n’ets, de bleda! Però que no 

veus que és de mentida? 

DONA: Què vols que et digui? M’he espantat... 

HOME: Però on et penses que ets? Només són 

figures, estàtues de cera. No són gent de veritat.  

DONA: Això ja ho sé. 

HOME: Com pots pensar que a un paio li puguin 

sortir els ulls mig pam de les òrbites i després li 

tornin al seu lloc com si res? 

DONA: Jo no he vist que li tornessin al seu lloc. 

HOME: Doncs li han tornat, ho veus? (Senyala la 

dreta.) 

 

(La Dona mira en aquella direcció.) 
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HOME- Ja està, llest per espantar a una altra tòtila 

com tu. 

DONA: Jo no sóc cap tòtila. 

HOME: Com ho deuen fer? 

DONA: Qualsevol s’hauria espantat. 

HOME: Hi deu haver una molla que s’acciona quan 

passa algú. Deu ser això. 

DONA: I tu què saps? 

HOME: Vols que ho comprovem? 

DONA: Què vols dir? 

HOME: Tornem a mirar-ho? 

DONA: Jo no em moc d’aquí. 

 

(Pausa molt breu.) 

 

HOME: Doncs ja hi vaig jo. (Surt per la dreta.) 

 

(Pausa. La Dona mira en aquella direcció.) 

 

DONA: Què fas? 

HOME (fora d‟escena): Deu estar amagat sota una 

rajola.  

DONA:  Què dius que hi ha sota una rajola? 

HOME (fora d‟escena): El mecanisme que fa saltar 

els ulls. 

DONA: Sí, home! I què més? 

HOME (fora d‟escena): A veure... aquesta no és... 

aquesta... tampoc... 

 

(La Dona crida.) 

 

HOME- (Fora d‟escena.) Aquesta! Ja l’he trobada! 

Veus com tenia raó? Els ulls li han sortit de les 
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òrbites i després han tornat al seu lloc. És una 

molla o alguna cosa així. 

DONA: Va, deixa-ho córrer i torna aquí. 

HOME (fora d‟escena): Per què no vens a mirar-ho?  

DONA: Ja ho veig des d’aquí. 

HOME: Ets una cagada. 

DONA: Tu ja saps que aquestes coses 

m’impressionen! Així que fes el favor de no... 

(Torna a cridar.) 

 

(L‟Home torna a escena tot rient.) 

 

DONA- Si em tornes a fer una cosa així, me’n vaig. 

HOME (rient): D’acord, no t’ho tornaré a fer. (Mira en 

direcció al públic.) Què és això? 

DONA (mirant també cap al públic): Sembla l’oficina 

d’un banc dels anys vint. 

HOME: Com ho saps que és dels anys vint? 

DONA: Doncs... no  ho sé... Pels mobles. 

HOME: Pels mobles? Aleshores podria ser dels anys 

trenta, o quaranta... o del segle passat... 

DONA (senyalant alguna cosa en direcció al pati de 

butaques.) Mira, veus? Aquell és Al Capone. I Al 

Capone va viure als anys vint. 

HOME: Què dius, ara? Al Capone va viure als anys 

quaranta. 

 

(Pausa molt breu.) 

 

DONA: Sempre has de tenir tu raó, oi? 

HOME: Què vols dir? 

DONA: Si dic que és un banc dels anys vint, te’n fots. 

Si dic que Al Capone va viure als anys vint, te’n 

fots... 
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HOME: Perquè no és veritat! 

DONA: ... En canvi, si el senyor diu que és una molla 

el que fa saltar els ulls d’aquella cosa fastigosa, 

tothom ha de callar! 

HOME: Perquè és una molla! I si no t’ho creus ho 

preguntem als... 

 

(El Gàngster baixa el braç que aguanta la pistola 

per descansar un moment i el torna a deixar en 

la mateixa posició d‟abans. La Dona el mira just 

després que ell ha realitzat aquest moviment.) 

 

DONA: Escolta... 

HOME: Què? 

DONA (pel Gàngster): Em sembla que aquell s’ha 

mogut. 

HOME (mirant el Gàngster.) Què dius? 

DONA: Que s’ha mogut. 

HOME: Però què dius, dona? Com vols que es 

mogui? Només es una figura de cera.  

DONA: Doncs jo diria que s’ha mogut. 

HOME: Tranquil·litza’t, vols? (Continua mirant en 

direcció al públic.) 

 

(La DONA mira de tant en tant al Gàngster amb 

recel.) 

 

HOME- Mira! L’Elliot Ness! Sí que era lleig. 

DONA: I qui t’esperaves? El Kevin Costner? Vés a 

saber la cara que tenia, aquell! Això només és una 

figura de cera. 

 

(Pausa breu. Es miren.) 
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HOME: Ja ho sé. Però com a les altres sales els 

personatges famosos estan tan ben aconseguits... 

Fins i tot el conserge, oi? (Li dóna un cop de colze 

i riu.) Cinc minuts oferint-li el tiquet a l’entrada 

perquè te l’agafés, i si no t’arribo a dir que era de 

cera... 

DONA: No han estat cinc minuts. 

HOME: Bé, doncs una bona estona. 

DONA: Per això el deuen tenir allà, no? Per enredar 

la gent! Segur que no sóc  ni la primera ni l’ultima 

que ‘pica’. 

HOME (mirant a l‟extrem esquerre, en direcció al 

públic): I qui deu ser, aquell? 

DONA: I jo què sé! 

 

(L‟Home es dirigeix cap a l‟esquerra, però quan 

és a prop del Gàngster el seu braç es mou i 

l‟apunta amb la pistola. L‟Home i la Dona criden. 

L‟Home torna precipitadament al costat de la 

Dona. El braç del Gàngster  continua movent-se 

horitzontalment d‟esquerra a dreta, com si 

tractés d‟un mecanisme. L‟Home i la Dona el 

miren en silenci.) 

 

DONA- Ja t’he dit que es movia. 

HOME: No m’empenyis! 

DONA: T’ho he dit o no? 

HOME: Aquest lloc és una caixa de sorpreses. 

DONA: T’has espantat? 

HOME: Jo? No! 

DONA: Sí que t’has espantat. 

HOME: El que passa és que m’ha agafat 

desprevingut. 
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DONA: Però has cridat. 

HOME: Tu també. 

DONA: Però tu has cridat abans. 

 

(Pausa breu. Es miren. Després miren el 

Gàngster.) 

 

DONA- Com ho deuen fer? 

HOME: No ho sé. 

DONA (burleta): No ho saps? Això sí que és una 

sorpresa!  

HOME: No em busquis les pessigolles, eh? Això és 

més complicat que allò dels ulls. No veus que allò 

era un moviment i això és un moviment continu? 

DONA: Com es deu aturar? 

HOME: No ho sé. Potser està programat per moure’s 

uns quants minuts. 

DONA: Està molt ben fet. Vols dir que és de cera? 

HOME: No ho crec. (S‟apropa al Gàngster amb 

prudència i l‟observa per tots els cantons tot 

movent el cap d‟un costat a l‟altre.) Potser és làtex 

o alguna cosa així. 

DONA: Què? Passem? 

HOME: Què vols dir? 

DONA: No ens podem quedar aquí tot el dia. I la 

sortida és allà. (Senyala l‟esquerra.) A més, no 

volies veure qui era aquell? (Senyala l‟extrem 

esquerre en direcció al públic.) 

HOME: Tant me fot, qui és aquell. 

DONA: Però abans volies saber-ho. 

HOME: Doncs ara no. 

DONA: Doncs jo sí que vull saber-ho. 

HOME: Doncs passa tu primer. 
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(Pausa breu. Es miren.) 

 

DONA: Tens por? 

HOME: Jo? No! 

DONA: Aleshores per què no hi vas i ho mires? 

HOME: Molt bé! Ja hi vaig! 

 

(Comença a dirigir-se cap al lloc indicat amb 

decisió però quan passa per davant del 

Gàngster aquest s‟inclina de sobte cap a  

l‟Home. L‟Home i la Dona criden, i l‟Home torna 

precipitadament al costat de la Dona. El 

Gàngster torna lentament a la seva posició 

inicial, com si es tractés d‟un mecanisme, i 

continua movent el braç. L‟Home i la Dona el 

miren.) 

 

HOME- La mare que el va parir! 

DONA: Marxem d’aquí ara mateix! 

HOME: Aquesta sí que no me l’esperava. 

DONA: Veus el que has aconseguir? 

HOME: Què vols dir? 

DONA: Tota la setmana dient que aniríem al cinema, i 

al final hem hagut de venir aquí. “Ens ho 

passarem molt bé”, deies. No sé per què encara 

et faig cas. Sempre s’acaba fent el què tu vols. 

Doncs mira què bé ens ho estem passant! Tota 

l’estona d’un ensurt a l’altre, i sense parar de 

cridar. 

HOME: Ets tu qui crida. 

DONA: Ah, i tu no has cridat, ara? 

HOME: Bé, potser sí... Però han estat crits de 

sorpresa. No de por. 

DONA: Va, sortim d’aquí. 
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HOME: Encara no. 

DONA: Què vols dir? 

HOME: Mai no havia vist una cosa semblant. Vull 

saber com funciona. 

DONA: Però si t’ha donat un ensurt de mort! 

HOME: Et dic que només m’ha agafat desprevingut! 

DONA: Ja! Segur que ets incapaç de tornar-te a 

plantar davant d’ell. 

HOME: Que no? Ho vols veure? Vols veure com 

s’ajup davant meu sense que jo mogui ni una 

pestanya? Doncs ara ho veuràs! (Es dirigeix amb 

prudència cap al Gàngster.) 

DONA: Va, torna, no cal que t’arrisquis d’aquesta 

manera. Vés a saber què farà aquest, ara. 

HOME: He dit que ho faré, i ho faré. 

 

(S‟atura just abans del lloc que ha trepitjat quan 

el Gàngster s‟ha inclinat. Observa el Gàngster, 

agafa coratge i fa un saltiró per situar-se davant 

d‟ell. El Gàngster no s‟inclina però deixa de 

moure el braç.) 

 

DONA: No s’ajup. 

HOME: Ja ho veig. 

DONA: I el braç ha deixat de moure’s. 

HOME: Ja ho sé. 

DONA: Potser l’has espatllat. 

HOME: Que l’he espatllat? Com vols que l’espatlli si 

no he tocat res? 

DONA: Segurament has saltat amb massa força. 

HOME: O potser no he saltat al mateix lloc d’abans. 

DONA: Si l’has espatllat ens el faran pagar. 
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(L‟Home comença a fer saltironets tot buscant la 

rajola on s‟amaga l‟hipotètic ressort que fa 

moure el Gàngster. Entre saltiró i saltiró el mira, 

esperant una reacció, que no es produeix.)  

 

DONA- Està clar, l’has espatllat. 

HOME: No em toquis els nassos, vols? (Empipat, 

s‟allunya del Gàngster i es dirigeix a l‟extrem 

esquerre de l‟escenari, i observa en direcció al 

públic.) 

DONA: Què vols dir? Has estat tu qui ha volgut fer 

experiments! I si s’ha espatllat per culpa teva 

l’hauràs de... 

HOME (senyalant en direcció al públic): És en 

Dillinger. 

DONA: Què? 

HOME: La figura que hi ha aquí. No volies saber qui 

era? No volies que passés per davant de la cosa 

aquesta per saber qui cony era aquest paio? 

Doncs aquí diu “Dillinger” . I no tinc ni idea de qui 

era. Ho saps, tu? 

 

(Pausa molt breu.) 

 

DONA: No. 

HOME: Almenys vine aquí a veure’l, no? 

 

(La Dona avança cap a l‟Home però quan passa 

per davant del Gàngster aquest s‟inclina. La 

Dona crida i torna corrent al lloc on era. El 

Gàngster torna a la posició inicial i resta 

immòbil.) 

 

DONA: S’ha mogut! 
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HOME: On has trepitjat? 

DONA: No ho sé. 

HOME (comença a saltar frenèticament davant el 

Gàngster buscant la rajola que amaga l‟hipotètic 

ressort): Mou-te, mal parit, mou-te! 

DONA: Sisplau, vine’m a buscar! 

HOME (aturant-se): Ja ho tinc! Segurament és una 

cèl·lula fotoelèctrica que funciona de manera 

intermitent. 

DONA: Una què? 

HOME: Deu funcionar en intervals de segons. 

DONA: Vols fer el favor de venir-me a buscar? 

HOME (a contracor): Molt bé. 

 

(Es dirigeix cap a la Dona, tot donant l‟esquena 

al Gàngster. Durant el seu curt trajecte el 

Gàngster s‟inclina i torna ràpidament a la seva 

posició inicial. La Dona crida, i l‟Home corre al 

seu costat, tot espantat.) 

 

HOME- Què passa? 

DONA: S’ha... s’ha tornat a moure. 

HOME: Et juro que no sortiré d’aquí fins que no trobi 

la maleïda cèl·lula fotoelèctrica. 

 

(Inicia lentament el trajecte en direcció a l‟extrem 

esquerre de l‟escenari. Entre passa i passa 

s‟atura, i mira si el Gàngster es mou. De sobte el 

Gàngster s‟inclina.) 

 

HOME- (Eufòric.) Ja et tinc! (A la Dona.) És aquí! Si 

passes per aquí s’ajup! 
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(L‟Home, sense deixar de mirar al Gàngster, 

aixeca exageradament una cama iniciant un 

trajecte cap a la Dona i mirant d‟esquivar un 

hipotètic raig invisible d‟energia. Quan ha fet 

passar una cama repeteix l‟operació amb l‟altra. 

El Gàngster no es mou.) 

 

HOME- (Amb les dues cames al terra, satisfet): Ja 

pots passar. No hi ha perill. 

 

(L‟Home acompanya la Dona fins on hi ha 

l‟hipotètic raig d‟energia, i repeteix la mateixa 

operació d‟abans però en sentit contrari. El 

Gàngster no es mou.) 

 

DONA- Ho veus? No es mou. Ara et toca a tu. 

DONA: Què vols que faci? 

HOME: Doncs... aixecar les cames perquè la cèl·lula 

fotoelèctrica no les capti. 

DONA: Sí, home! I què més! 

HOME: Què vols? Que es torni a moure? Ves a saber 

quins altres ressorts té amagats, aquest! 

 

(Pausa breu.) 

 

DONA: I... he d’aixecar les cames? 

HOME: Què passa? 

DONA: És que amb aquesta faldilla tan ajustada em 

costarà una mica. 

HOME: Doncs te les arromangues. 

DONA: Aquí? 

HOME: Què passa? No hi ha ningú que et pugui veure.  

DONA: És que em fa cosa. (Pel Gàngster.) Sembla tan 

real..! 
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HOME (impacient): Va, dona! No tenim pas tot el dia. 

DONA: Ep, sense presses, eh? 

 

(La Dona dubta. A continuació mira a la dreta i 

esquerra, assegurant-se que no hi ha ningú. 

Després s‟arromanga la faldilla i repeteix 

penosament la mateixa operació que l‟Home, de 

cara al públic. El Gàngster observa 

dissimuladament l‟escena, encantat pel que 

veu.) 

 

HOME: Ho veus? Ja està. 

DONA: Marxem d’aquí. (Inicia una sortida per 

l‟esquerra.)  

HOME: Espera un moment.  

 

(Mira a dreta i esquerra i es treu de l‟interior de la 

jaqueta una càmera de fotografiar.) 

 

DONA: Què fas? Has portat la càmera? 

HOME: D’això, val la pena deixar-ne constància. 

DONA: Però si està prohibit fer fotografies. 

HOME: I qui ens pot veure? Va, posa’t al seu costat. 

 

(Senyala al Gàngster.) 

 

DONA: Al seu costat? 

HOME: Sí. 

DONA: Amb mi no hi comptis. 

HOME: Només serà un moment. 

DONA: I per què no te la faig jo a tu? 

HOME: Encara tens por? Però que no t’he ensenyat 

com funciona? A més, no saps com funciona la 

càmera. Va, posa’t al seu costat. 
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(La Dona dubta. Finalment s‟acosta lentament al 

Gàngster fins posar-se al seu costat.) 

 

DONA- Però ves de pressa, eh? No et passis com 

sempre mitja hora buscant el millor angle, que et 

conec. (Observa el Gàngster amb curiositat. Alguna 

cosa que hi ha damunt la taula li crida l‟atenció. És 

el llibre. L‟agafa.) Mira, un llibre. “El procés” de 

Kafka. El coneixes? 

HOME: No, de qui és? 

DONA: De Kafka. De qui vols que sigui? 

HOME: Escolta, a mi no em tractis d’imbècil, eh? 

DONA: Qui et tracta d’imbècil? 

HOME: Si tan llesta ets per què no fas tu la fotografia? 

DONA: Fes ja la fotografia i acabem d’una vegada! 

 

(Pausa breu. L‟Home enfoca la càmera.) 

 

DONA- Què hi deu fer aquí, un llibre? 

HOME: I a mi què m’expliques? Va, no et moguis. 

DONA: Potser se la deixat algú. 

HOME: Potser sí. Mira la càmera. Preparada? 

GÀNGSTER (de sobte s‟aixeca i va cap a l‟Home): No 

es poden fer fotografies! 

 

(L‟Home i la Dona criden aterrits.) 

 

GÀNGSTER (empipat): Guardi la càmera! 

 

(Sense adonar-se‟n, el Gàngster apunta tota 

l‟estona l‟Home, aquest aixeca les mans tot 

reculant.) 
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HOME: Si us plau, no em mati. Faré tot el que em 

digui, però no em mati. 

DONA (al Gàngster, implorant): Perdoni’l, sisplau. 

Potser és una mica poca-solta però és tot el que 

tinc. 

GÀNGSTER: Ho diuen per la pistola? No s’amoïnin. És 

de mentida. 

 

(S‟apunta el cap amb la pistola i dispara. Se sent 

„clic‟. L‟Home i la Dona criden.) 

 

GÀNSTER- Ho veuen? Perdoni’n que els hagi espantat 

d’aquesta manera. Normalment espero que el públic 

s’hagi acostumat a veure’m, s’hagi distret una 

estona i, sobretot, que estigui a una certa distància. 

Així l’impacte no és tan fort, saben? (A la Dona.) Em 

sap greu, senyora. (A l‟Home.) Però vostè, com s’ha 

entestat a fer la fotografia, no m’ha deixat cap altra 

opció. 

DONA: Ens farà pagar una multa? 

GÀNGSTER: No. En certa manera, que la gent se salti 

la prohibició per fer-se una foto amb mi, m’agrada. 

HOME: No li fa vergonya? 

GÀNGSTER: Com diu? 

HOME: No li fa vergonya prendre el pèl a la gent 

d’aquesta manera? 

DONA (a l‟Home.): No t’enfilis, que et conec. 

HOME: Qui s’ha pensat que és? Nosaltres venim aquí 

amb tota la nostra bona fe, paguem la nostra 

entrada per passar una estona entretinguda i vostè 

es dedica a espantar la gent que... 

GÀNGSTER: Vostè s’ha espantat? 

HOME: Què vol dir? 
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GÀNGSTER: A la senyora li deia que no n’estava gens, 

d’espantat. 

DONA: És veritat. 

HOME: I a vostè qui li mana escoltar les nostres 

converses? 

GÀNGSTER: No em queda més remei, sóc aquí dins 

amb vostès. Miri, a mi em paguen per fer aquesta 

feina i la faig tan bé com puc. De vegades em trobo 

gent com vostè, que no té sentit de l’humor, però li 

asseguro que són molt pocs. 

DONA (a l‟Home.): Què passa? Que només tu et pots 

riure de la gent? Si jo m’hagués de posar d’aquesta 

manera cada vegada que te’n fots de mi estaríem 

llestos! 

 

(Pausa tensa.) 

 

HOME: Entesos. (Inicia una sortida per l‟esquerra.) 

 

(La Dona, que no ha deixat de mirar al Gàngster 

amb molta curiositat, es disculpa amb un gest i 

segueix a l‟Home, resignada.) 

 

GÀNGSTER: Un moment sisplau. 

 

(L‟Home i la Dona s‟aturen.) 

 

HOME: Què passa? 

GÀNGSTER: El llibre. 

DONA (s‟adona que marxava amb el llibre que ha 

trobat damunt la taula): Perdoni. (Li torna el llibre.) 

GÀNGSTER: Gràcies. 
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(El Gàngster mira a dreta i esquerra, i a 

continuació busca la pàgina que estava llegint. 

La Dona es reuneix amb l‟Home –que observa al 

Gàngster  amb menyspreu- a l‟extrem esquerre 

de l‟escenari.) 

 

DONA (a l‟Home.): A mi aquesta cara em sona 

d’alguna cosa. 

HOME: I a mi què m’expliques! (Surt per l‟esquerra.) 

DONA (seguint-lo): Et dic que sí. 

 

(Surt per l‟esquerra. El Gàngster troba la pàgina 

que buscava. Seu damunt la taula, deixa la 

pistola en la mateixa posició que al principi y 

comença a llegir. Pausa. La Dona torna a entrar 

per l‟esquerra, tímidament. El Gàngster se 

n‟adona. Es miren uns instants.) 

 

GÀNGSTER: Em sap greu haver-los causat tantes 

molèsties. 

DONA: No s’amoïni. Ja era hora que algú li donés una 

lliçó. Es pensa que ho sap tot. 

GÀNGSTER: On és ara? 

DONA: Ha marxat. Però no anirà gaire lluny. En el fons 

és com un nen. Jo he tornat perquè... És que tinc un 

dubte. 

GÀNGSTER: Ah, sí? 

DONA: M’hi he fixat una estona i... No estic gaire 

segura, eh? Però... 

GÀNGSTER: Sí? 

DONA: Vostè no sortia a la sèrie “L‟Hereu dels 

Ventura”? 

GÀNGSTER: Doncs sí.  

DONA (eufòrica): El „Manelet‟! 
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GÀNGSTER: Sí, el „Manelet‟. 

DONA: M’agradava molt! 

GÀNGSTER: Gràcies. 

DONA: Perdoni la indiscreció. Li puc fer una pregunta? 

GÀNGSTER: És clar. 

DONA: Si va fer una paper tan important en una sèrie 

de televisió, com és que ara...? No vull dir que 

aquesta sigui una feina dolenta, però és que... 

GÀNGSTER: Vol saber com és que treballo aquí? 

DONA: Sí... 

GÀNGSTER: Doncs perquè després de la sèrie vaig 

passar molt de temps sense que ningú em donés 

feina. 

DONA: Ah, sí? I això els passa sovint, als actors? 

GÀNGSTER: Més del que la gent es pensa. 

DONA: Ho deuen passar malament. 

GÀNGSTER: Jo almenys ara tinc feina. I també té la 

seva gràcia, de vegades la gent torna amb amics i 

parents que no sabes res de la meva existència i 

s’ho passen bé veient com els espanto. 

DONA: Sí. És clar. Moltes gràcies.  

 

(Inicia lentament una sortida per la dreta. S‟atura. 

Dubta. Finalment treu de la bossa una paper i un 

bolígraf i es dirigeix cap al Gàngster.) 

 

DONA: Li faria res signar-me... 

GÀNGSTER: ...un autògraf? 

DONA: Sí. 

GÀNGSTER: Amb molt de gust. (Li agafa el paper i el 

bolígraf.) Com se diu? 

DONA: Maria. 

GÀNGSTER (escrivint): “A la Maria... amb afecte”. 

(Signa i li torna el paper i el bolígraf.) 
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DONA (agafant-ho): Gràcies. 

GÀNGSTER: Gràcies a vostè. I espero que aviat el 

tornin a cridar a la tele. 

 

(Es miren uns instants. Finalment, la Dona 

guarda el paper i el bolígraf a la bossa i surt per 

l‟esquerra. El Gàngster la segueix amb la 

mirada. Un cop la Dona ha sortit d‟escena, el 

Gàngster reprèn la lectura del llibre. De sobte se 

sent un crit procedent de la dreta. El Gàngster 

amaga el llibre i adopta la mateixa actitud 

immòbil que al principi.) 

 

Fosc 
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Escena 3 

 

(A la dreta de l‟escenari, un taulell. Se sent el 

dring d‟unes campanetes metàl·liques. Entra per 

l‟esquerra un Home amb un maletí. S‟atura i 

mira al seu voltant.) 

 

HOME: Hola? 

 

(Pausa. Ningú no respon.) 

 

 Que hi ha algú? 

 

(Pausa. Ningú no respon. L‟ Home dubta i surt 

per l‟esquerra. Se sent el mateix dring de 

campanetes d‟abans. Al cap d‟una estona se 

sent un dring diferent. Entra per l‟esquerra el 

mateix Home d‟abans mirant encuriosit cap 

enrere. S‟atura i mira al seu voltant.) 

 

 Ah, Maria! 

 

(Pausa breu. Ningú no respon. L‟Home  dubta i 

inicia una sortida per l‟esquerra. De sobte entra 

per la dreta una Dona. Porta una bata blanca. 

Durant tota l‟escena manifestarà una gran 

serietat.) 

 

DONA: Sí? 

HOME: Em pensava que no hi havia ningú. 

DONA: Era al magatzem. En què puc servir-lo? 

HOME: Vostè és la mestressa? 
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DONA: La mestressa? 

HOME: Voldria parlar amb l’amo. 

DONA: Aquí no hi ha amo. 

HOME: Ah, és una cooperativa? 

DONA: Aquí hi ha mestressa. 

HOME: I qui és? 

DONA: Jo. 

 

(Pausa breu.) 

 

HOME: Un lloc molt bonic. 

DONA: Quin? 

HOME: Doncs... Aquest local. 

DONA: Ho diu de debò? 

HOME: Sí, però està una mica buit, no? 

DONA: Sí. Fa mal efecte? 

HOME: Mal efecte? No. Però és estrany. Què és el 

que venen? 

 

(Pausa molt breu.) 

 

DONA: Què és el que li agrada comprar? 

HOME: La veritat és que no vinc a comprar res. 

DONA: Ah, no? 

HOME: Però m’agrada saber què és el que venen, si 

no li fa res. 

DONA: Per què? 

HOME: Perquè potser podria fer alguna cosa per 

vostè. 

DONA: Què vol dir? 

HOME: Podria oferir-li un servei que l’ajudaria a incre-

mentar els seus ingressos. 

DONA (el mira amb desconfiança): Qui l’envia? 

HOME: Treballo per al Banc Crepuscular. 
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DONA: Segur? 

HOME (treu una targeta i l‟hi dóna): Sóc representant 

del seu Departament Comercial. Em permet? (Es 

dirigeix al taulell, deixa el maletí al damunt i l‟obre. 

Treu del seu interior un prospecte i li ensenya.) Estem 

fent una campanya d’instal·lació de TPV’s en aquesta 

zona. 

DONA: De te pe què? 

HOME: De TPV’s. <<Terminals Punt de Venda>>. 

Són aparells connectats al nostre ordinador central 

que permeten al comerços cobrar els imports de les 

vendes amb targetes de crèdit i amb targetes de 

dèbit. Veu? Vostè passa la banda magnètica per 

aquest petit carril després d’haver marcat prèviament 

l’import de la venda i... 

DONA: Ha dit la banda magnètica? 

HOME: Sí. Totes les targetes tenen bandes 

magnètiques. 

DONA: I per què serveix? 

HOME: La banda magnètica? 

DONA: Sí. 

HOME: És una mena de codi electromagnètic que 

permet identificar ràpidament de qui és la targeta, 

quina mena de targeta és i a quina entitat pertany. 

DONA: Tot això diu una banda magnètica? 

HOME: Sí. 

DONA: Doncs ha de ser una cosa molt gran, no? Ja 

hi cap en una targeta? 

 

(Pausa molt breu.) 

 

HOME: Vostè no ha fet servir mai cap mena de 

targeta, no? 

DONA: Només les de visita. 
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HOME: Sí... Bé... Aquestes són a part. Si vostè no vol 

utilitzar targetes de crèdit és ben lliure de no fer-ho. 

Però, sent la mestressa d’un negoci, ha de saber que 

enguany tothom paga amb targeta de crèdit. Imagini’s 

que ve un client i li vol fer unes compres per valor 

de... posem de 600 euros. 

DONA: 600 euros? 

HOME: ... O 1200. La quantitat no hi fa res... 

DONA: Per a vostè potser no. Però per a mi... 

HOME: Imagini’s que se li planta davant del 

mostrador amb bosses i bosses de gènere, treu una 

targeta de crèdit i diu: <<cobri’m sisplau>>. Imagini’s 

que vostè no pot acceptar targetes perquè no té cap 

aparell per poder-ho fer i el client no porta prou diners 

en metàl·lic per poder-li pagar en efectiu. Què 

passarà? 

 

(Pausa plena de suspens.) 

 

DONA: No ho sé. 

HOME: Que el client no podrà pagar el que volia 

comprar, ho deixarà tot damunt del mostrador i se 

n’anirà. 

DONA: On? 

HOME: Doncs... No ho sé... A casa seva. O potser a 

una altra tenda on acceptin targetes de crèdit. 

DONA: De debò? 

HOME: Ho pot ben creure. 

 

(Pausa. La Dona pensa.) 

 

DONA: Li podria dir que s’ho endugués i que ja m’ho 

vindrà a pagar. 
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HOME: Però què diu! Aquestes coses no es poden 

fer! 

DONA: Per què no? 

HOME: És massa arriscat. Hi ha gent amb molta 

barra, pel món. I quan un té un negoci no es pot 

arriscar a fer aquestes coses. 

DONA: Però... I si fes cara de bona persona? 

HOME: Massa arriscat. 

DONA: Almenys podria dir-li que em deixés una paga 

i senyal. 

HOME: No. 

DONA: No? (Pensa.) Pobre home! Potser volia fer un 

regal a la seva dona. 

HOME: Potser sí. 

DONA: ... O als seus fills. 

HOME: Exacte! I no ho podrà fer perquè vostè no 

accepta targetes de crèdit. 

DONA: Pobres nens. Potser es posaran a plorar i tot.  

HOME: Imagini’s la seva tenda plena de gent 

carregada de bosses i bosses, fent cua davant del 

mostrador per pagar amb targeta un grapat de regals 

que faran feliços als seus amics, les seves famílies, 

que els permetran obtenir l’augment de sou o 

l’ascens que durant molt de temps han desitjat. 

Tantes i tantes amistats perdudes, tantes il·lusions 

esguerrades per culpa de la seva manca de previsió! 

 

(Pausa breu. La Dona està absorta.) 

 

DONA: I això de les targetes és molt complicat? 

HOME: Gens ni mica. 

DONA: Però s’ha d’arrencar la banda magnètica 

aquesta de la targeta, no? 

HOME: Arrancar-la? 
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DONA: Vostè ha dit que pel carril d’aquesta màquina 

només s’hi pot passar la banda magnètica. 

HOME: Sí... Però no cal arrancar la banda magnètica 

de la targeta. Poden passar totes dues alhora. 

DONA: Ah, sí? 

HOME: La nostra terminal accepta VISA, 

EUROCARD, MASTERCARD, 4B, XARXA 6000, 

DINER’S i AMERCAN EXPRESS. És una autèntica 

novetat. Va connectada a la xarxa telefònica i això 

garanteix la seva rapidesa. Vostè tecleja l’import, 

passa la targeta i espera la confirmació. 

DONA: És que... 

HOME: És clar que, perquè això pugui funcionar, 

hauria d’obrir un compte receptor en alguna de les 

nostres oficines. Pensi que (es dirigeix al maletí i 

agafa un altre prospecte) qualsevol altra entitat 

financera li posaria aquesta condició per instal·lar-li 

aquest servei. Miri (li dóna el prospecte) aquesta és la 

llista de les nostres oficines en aquesta zona. Però si 

vol obrir un compte a qualsevol altra oficina... 

DONA: Però és que jo... 

HOME: ... Amb molt de gust li puc proporcionar el 

llistat. (Es dirigeix al maletí.) Tinc llistats de totes les 

zones.  

DONA: No, escolti, no cal. 

HOME: No s’ha de comprar ni s’ha de pagar cap 

lloguer. A canvi, només establim una petita comissió 

per cada operació amb targeta que, a més, donem 

l’oportunitat de negociar... 

DONA: Li he de dir que... 

HOME: Qualsevol entitat financera estableix la 

condició d’una comissió per cada operació però 

nosaltres, a diferència de qualsevol altre banc o 

caixa, establim uns barems màxims i uns mínims amb 
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una franja de negociació segons el tipus de gènere 

amb que tracti cada botiga. 

DONA: És que es tracta precisament d’això... 

HOME (traient un llistat de la seva butxaca): Amb 

quina mena de gènere tracten aquí? (Llegint el llistat:) 

Roba? Alimentació? Pelleteria? Electrodomèstics? 

Material aeronàutic? 

 

( La Dona no respon. L‟Home aixeca el cap i la 

mira.) 

 

 Material... pornogràfic? 

DONA: És que encara no ho sé. 

HOME: Què vol dir? 

DONA: Fa estona que provo de dir-li. 

HOME: No sap el que ven? 

DONA: Encara no ho tinc decidit. 

HOME (la mira astorat): I quan ho decidirà? 

DONA: Avui ho hauré de decidir per nassos. Demà 

inaugurem la botiga. 

HOME: Demà? 

DONA: És que en aquest barri hi ha molta 

competència. Si algú s’assabenta que ets a punt 

d’obrir una botiga de roba, l’endemà, pam! Ja tens 

una botiga de roba oberta a la cantonada, més gran i 

amb més gènere que la que tu eres a punt d’obrir. Fa 

unes setmanes una carnisseria va tancar i l’endemà, 

en obrir les persianes, s’havia convertit en un sex-

shop. Havien fet el canvi de nit, en secret, per evitar 

que gent d’un altre barri n’obrís una al cap d’uns dies.  

HOME: Vol dir que no exagera? 

DOMA: No em vol creure? Miri, fa un parell de dies 

vaig descobrir que el carter duia un micròfon camuflat 

al seu anell de casat. L’home es va posar molt 
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nerviós i no vaig poder treure’n l’aigua clara. Potser 

va ser víctima d’una conspiració secreta del botiguers 

del barri, però potser també m’espiava amb plena 

consciència del que estava fent. Enguany la gent fa 

qualsevol cosa per guanyar un sobresou. 

HOME: Em deixa parat. 

DONA: I tot per haver nascut fora d’aquí. 

HOME: Si puc fer alguna cosa per ajudar-la... 

DONA: Doncs, miri! Sí.(Es treu d‟una butxaca de la 

bata una detector de metalls. S‟acosta a l‟Home.)  

DONA: Li fa res...? 

HOME: És necessari, tot això? 

DONA: Ha dit que volia ajudar-me. 

HOME (dubta): D’acord. (Posa els braços en creu.) 

DONA (li inspecciona el cos amb el detector de 

metalls; guardant-se el detector a la butxaca): 

Gràcies.  

HOME: De debò pensa inaugurar la botiga demà? 

DONA: Sí. 

HOME: Però, si no té gènere, què hi feia al 

magatzem? 

DONA: Feia lloc per quan en tingui. 

HOME: Ah... 

DONA: Totes les botigues han de tenir una 

magatzem. 

HOME: Però almenys tindrà algun catàleg que poder 

oferir demà als seus clients. 

DONA: Un catàleg? 

HOME: Així com a mínim podran fer-li comandes del 

que volen comprar. 

DONA: No se m’havia acudit (Pausa molt breu.) A 

vostè què li agradaria venir-hi a comprar, aquí? 

HOME: No ho sé... Ara, de sobte... Vostè no té cap 

idea? 
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DONA: Sí. (S‟acosta a l‟extrem esquerre de 

l‟escenari. Comprova que ningú no estigui mirant. 

Després s‟apropa a l‟Home i li mostra una insígnia 

que duu a la solapa de la bata.) 

DONA: Miri. 

 

(L‟Home s‟apropa a la solapa i de sobte un raig 

d‟aigua procedent de la insígnia li mulla la cara. 

Crida, espantat.) 

 

 Què li sembla? 

HOME (eixugant-se): No sé què dir-li. 

DONA: Articles de broma! Hi ha poques botigues que 

es dediquin a això. 

HOME: No és mala idea. 

DONA: Li ha semblat divertit? 

HOME: El què? 

DONA: Que la insígnia deixi anar un raig d’aigua. 

Creu que tindrà èxit? Creu que la gent ho trobarà 

divertit? 

HOME: Home... Quan es fan bromes es tracta de 

divertir-se veient com s’empipa l’altre. 

DONA: Vostè s’ha empipat? 

HOME: Jo? No. De cap manera.  

DONA: M’alegro que tingui sentit de l’humor. Tant de 

bo tots els meus clients siguin com vostè. 

HOME: Moltes gràcies. 

DONA: Segons el llistat que porta, quina categoria 

em tocaria si obro una botiga d’articles de broma? 

HOME: No ho sé... A veure... (Consulta el llistat.) 

Potser ‘articles de regal’? 

DONA: Articles de regal! M’agrada. La gent entraria 

aquí i compraria articles de broma per regalar-los. 
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HOME: Per mi no hi ha cap inconvenient. Però no sé 

si a l’oficina central hi estaran d’acord.  

DONA: I vostè no podria fer que s’obrís una nova 

categoria per a la meva botiga? 

HOME: Així, està decidida a obrir una botiga d’articles 

de broma i treballar amb nosaltres? 

DONA: La veritat és que vostè m’ha engrescat força. 

HOME: Doncs en aquest cas no crec que hi hagi cap 

problema. 

DONA: L’hi ho agraeixo molt. 

 

(La Dona li ofereix la mà. L‟Home li encaixa la 

seva. De sobte crida i enretira la mà 

ràpidament.) 

 

 Què li ha semblat? 

HOME: Què ha estat, això? 

DONA (mostrant-li l‟article): Un article de broma. 

S’aplica a la mà i deixa anar una descàrrega elèctrica 

a la mà de l’altre. 

HOME: Ah... 

DONA: Creu que tindrà èxit? 

HOME: No sé que dir-li. 

DONA: M’han portat tot un mostrari d’articles però 

fins ara no m’havia decidit a... 

HOME: ... A posar-los a prova. No cal que m’ho digui. 

DONA: Si no fos per vostè... 

HOME (per a ell mateix): Si no fos perquè li he de 

‘col·locar’ la maquineta dels collons... 

DONA: Perdoni? 

HOME: Deia que no s’amoïni, que tindrà molt d’èxit. 

Tots els qui es vulguin desfer del seus enemics 

vindran a comprar aquí. 

DONA: No sap quina alegria em dóna. 
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HOME: Però això d’obrir al llistat una categoria per a 

vostè sola no ho veig gaire clar. 

DONA: Em sembla que ho podrem arreglar. (Es 

dirigeix al taulell.) 

HOME (sense deixar de parlar, la segueix de prop): A 

mi em sembla que el més correcte seria incloure 

aquest establiment dins la categoria ‘Articles de 

regal’. En aquest cas la comissió seria raonable. És 

clar que si a vostè no li acaba de fer el pes... 

 

(La Dona s‟ajup darrera el taulell. L‟Home, sense 

deixar de parlar, es recolza en el taulell.) 

 

 ... encara hi hauria una altra categoria que, pel que 

he vist i he experimentat fins ara, també seria molt 

adient: <<Articles mortuoris>>.És clar que en aquest 

cas la comissió... 

 

(La Dona surt de darrera del taulell i li planta 

davant la cara un braç sangonós. L‟Home recula 

cridant horroritzat. La Dona el segueix 

entusiasmada amb el braç sangonós alçat, fent-

lo recular tota l‟estona.) 

 

DONA: Què li sembla? 

HOME: Què és això? 

DONA: Un braç tallat. 

HOME: Tregui’m això del davant!! 

DONA: Però si és de broma! 

HOME: Vostè em vol matar d’un atac de cor! 

DONA: Creu que tindrà èxit? 

 

(Tot donant voltes per l‟escenari mentre recula, 

l‟Home arriba una altra vegada al taulell. Agafa 
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el maletí i l‟utilitza per protegir-se del braç 

sangonós mentre continua reculant davant 

l‟avanç de la Dona.) 

 

HOME: Del que estic segur és que donarà molta feina 

a les unitats cardiològiques dels hospitals. 

DONA: Justament d’això volia parlar-li. Vostè abans 

ha dit que en el seu llistat hi havia la categoria 

‘Material hospitalari’. 

HOME: Ah, sí? No me’n recordo. 

DONA (aturant-se): Potser podria incloure el meu 

establiment en aquesta categoria. 

 

(Veient que la Dona s‟atura, l‟Home també ho fa 

però protegint-se encara amb el maletí.) 

 

HOME: Què vol dir? 

DONA: És un braç, no? 

HOME: I què? 

DONA: Bé n’hi ha, als hospitals! 

HOME: Sí, i cames també. 

DONA (pensant): De cames no sé si en tinc. (Es 

dirigeix al mostrador.) Vol que ho miri? 

HOME: No! És igual! 

DONA (aturant-se): Així, què? M’inclou a la categoria 

de material hospitalari? Al cap i a la fi això pot passar 

per una pròtesi. 

HOME: La incloc a la categoria que vulgui! Sense 

comissió, si vol! Però (pel braç) guardi això, sisplau! 

DONA: Molt bé. 

 

(La Dona guarda el braç darrera el mostrador. 

L‟Home, que no s‟atreveix a apropar-se al 

mostrador per la proximitat d‟ella, obre la maleta 
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com pot i treu un bolígraf i un contracte. Tanca el 

maletí i posa el contracte al damunt per tal que 

faci de taula. S‟acosta a una distància prudencial 

de la Dona i li ofereix el bolígraf) 

 

HOME: Signi aquí, sisplau. (Li senyala el lloc) 

DONA (signa): Només he de signar? 

HOME: Jo ha ompliré els altres formulismes. 

DONA: potser això l’ajudarà. 

 

(La Dona es posa la mà a la butxaca de la bata. 

L‟Home recula, atemorit. La Dona treu de la 

butxaca una targeta de visita.) 

                              

DONA:  (Oferint-li la targeta): Tingui, la meva targeta. 

 

(L‟Home s‟acosta amb desconfiança i l‟agafa 

amb extrema prudència. La inspecciona i, 

finalment, la posa dins el maletí, juntament amb 

el contracte i el bolígraf.) 

 

HOME: Moltes gràcies. Ara he de marxar. Encara tinc 

feina. (Inicia una ràpida sortida per l‟esquerra.) 

DONA: Esperi’s un moment. 

HOME (aturant-se): Què passa? 

DONA: Ha estat molt amable oferint-me la seva 

ajuda. Sense vostè no m’hauria decidit. 

HOME: No cal que hi pensi més. Ja me’n puc anar? 

DONA (dirigint-se al mostrador) : M’agradaria oferir-li 

un petit obsequi. És el mínim que puc fer per vostè. 

 

(S‟inclina damunt del mostrador i busca alguna 

cosa al darrera.) 
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HOME (atemorit): No, escolti, no cal. És molt amable, 

però... 

 

(La Dona s‟aixeca de sobte oferint-li un osset de 

peluix. L‟Home crida.) 

 

DONA: Només és un osset de peluix. 

HOME (alleujat): Ah... 

DONA (oferint-li encara l‟osset): Consideri-ho una 

mostra del meu agraïment. 

HOME (dubta; finalment s‟apropa i l‟agafa): Gràcies. 

És molt amable. Adéu. 

 

(Surt ràpidament per l‟esquerra. Se sent un dring 

de campanetes diferents a les que s‟han sentit al 

principi. La Dona s„apropa al lloc per on ha sortit 

l‟Home  i s‟atura a una distància prudencial. 

Espera. De sobte se sent una explosió, i entra 

volant dins la botiga l‟osset de peluix fet miques. 

La Dona l‟agafa i el mira, pensarosa) 

 

DONA: Aquest no crec que tingui gaire èxit. 

 

Fosc. 
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ESCENA 4 

 

Clariana d'un bosc. És el crepuscle. Entra per l'esquerra BERTA, una noia 

d‟uns vint-i-cinc anys, porta una motxilla gran, una nevereta de pícnic i un 

trípode. Porta embenat el cap, una cama i un braç (el braç, a més, en 

cabestrell). Del seu coll penja una càmera fotogràfica. Mira al seu al 

voltant sense adonar-se de la presència del públic.  

 

BERTA (Parlant cap a l'esquerra) –  Gerard, crec que ja he trobat el lloc. No, 

no, deixa les benes en el maleter, aquesta vegada la bèstia aquesta no 

m'enxamparà desprevinguda. Va, Gerard, dóna't pressa! 

 

 (Pausa breu. Observa)  

 

Però què fas? Ara et poses a netejar el cotxe? Sí, ja veig que això és un riu, no 

sóc idiota, però això és zona protegida, Gerard! (Pausa breu. Observa) No m'ho 

puc creure, i tu ets soci de Greenpeace? Com que ningú t’està mirant? I jo què 

sóc? Un bloc de granit? Mira, és igual, fes el que vulguis. 

 

(Es treu la motxilla i deixa a terra la nevereta. De l'interior de la motxilla 

treu un ós de peluix gegant. Descobreix al públic. El mira primer amb 

sorpresa i després amb contrarietat mal dissimulada).  

 

Hola, fa molt que són aquí? (Pausa) Mirin ... Els faria mirar el paisatge en un 

altre lloc? En aquest bosc hi ha un munt de miradors, a uns dos quilòmetres 

muntanya amunt hi ha una esplanada des d'on es veu tot el camp, el mar, el 

delta, un parell de ciutats i dues serralades. Un lloc preciós, de debò, val la 

pena, no se’n poden anar d'aquí sense conèixer-lo.  

 

(Pausa. El públic no es mou. Intentant no perdre la paciència i ser amable) 
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Escoltin, els ho demano com un favor personal, estic aquí per feina, no per 

plaer, els ho puc assegurar, he de fer-li unes fotos a un .. . (S'atura perquè creu 

que ha parlat massa) Mirin, això és molt important per a mi. Si em surt bé tindré 

una feina, saben? Una BONA feina, no les porqueries temporals que he 

aconseguit fins ara. Fa mesos que vaig darrere d'ell i només apareix quan hi ha 

lluna plena, com avui. Però si vostès es queden aquí no podré aconseguir-ho, 

oi que ho entenen?  

 

(Pausa. El públic no es mou. BERTA es va impacientant. Esclata)  

 

Que foteu el camp, collons! És que no teniu sensibilitat? És clar, vosaltres aquí 

tan tranquils, amb la vostra feina, les vostres pagues extra, les vostres 

vacances pagades... (es fixa en uns espectadors) o el vostre platet calent a 

casa del papà i la mamà, oi? Doncs jo també tinc dret a guanyar-me les 

garrofes com déu mana! Si no li faig una foto a la bèstia aquesta els de la 

National Geographic no em voldran contractar.  

 

(Pausa. El públic segueix sense moure's. Implorant) 

 

Jo no li demano molt a la vida, només poder pagar el lloguer, anar al cinema el 

dia de l'espectador i amb sort comprar un cotxe de segona mà, ni tan sols 

demano i-pod, ni i-pad ni ordinador portàtil. Si no marxeu la bèstia aquesta no 

s'aproparà. A vosaltres no us coneix, a mi en canvi sí, ja hem tingut unes 

quantes topades... Al principi no gaire bones, és cert. La primera vegada per 

poc se m’emporta la cama, però la segona en lloc d'anar a per l'altra cama, que 

és més suculenta, va anar a pel braç, això ja és alguna cosa; i la tercera crec 

que fins i tot em va deixar fugir, el que passa és que en mirar cap enrere 

mentre corria em vaig donar un cop de cap contra un pi i vaig caure 

inconscient. Però no se’m va menjar! Això vol dir alguna cosa, vol dir que ja em 

coneix i hem establert certa relació. Si us plau, aneu a l'esplanada d'aquí dalt, 

només heu de creuar el riu i seguir per ...  

 

(Mira cap a l'esquerra per indicar-los el camí i veu alguna cosa que 

l‟escandalitza)  
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Però Gerard! Què fas ficat al riu? Déu meu, estàs xop. Mira que ets patós! Què 

estaves fent? Netejant el bidó de la gasolina a l'aigua!! Com que no? No 

dissimulis, que veig com te l’amagues darrere l'esquena. Doncs t'està bé haver-

te mullat, per porc i per incívic!  

 

(Mira al públic)  

 

Així què? No penseu moure-us? (Reflexiona. Amb suspicàcia) Un moment... No 

serà que vosaltres també teniu interès per... veure a la bèstia aquesta? (Silenci) 

Treballeu per a alguna revista de Naturalesa? (Silenci) Sou periodistes? 

(Silenci) Sou de la tele i veniu a gravar un documental? És això? (Els observa) 

No, no teniu pinta ni d'una cosa ni de l'altra. Llavors què hi feu, aquí? (Silenci. 

Contrariada) Molt bé, doncs no m'ho expliqueu, però que quedi clara una cosa: 

jo vaig veure la bèstia aquesta abans que vosaltres, així que al primer que se li 

acudeixi treure una càmera se l’empassa, queda clar? (Silenci) Doncs vaig a 

posar-li els esquers. 

 

(Agafa l'ós gegant de peluix i el porta al fons, el ruixa amb un spray que 

treu de la nevera. En fer-ho posa cara de fàstic. Al públic) 

 

És suor del Gerard, que fa gairebé la mateixa olor que el de la bèstia aquesta. 

Ho tinc tot molt ben planejat: La bèstia olorarà la suor en l'aire, s'aproparà a 

mirar i es pensarà que el ninot és una cria. Llavors jo li faig la foto i surto cames 

ajudeu-me amb el Gerard, en el 4x4. Però per si això em falla he pensat un pla 

alternatiu: 

 

(Treu de la nevera un ventall i un pot de mel.)  

Mel. Jo crec que l’atraurà, amb els óssos funciona.  

(Obre el pot i comença a agitar el ventall amb la intenció d'escampar la 

seva olor. Fa l'operació amb dificultat per culpa del braç en cabestrell. 
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Deixa el pot a l'extrem dret de l'escenari, torna on estava i prepara la 

càmera fotogràfica.)  

Vindrà en qualsevol moment, no us espanteu. (Pausa. Espera) Apareixerà d'un 

moment a un altre, ja veureu. (Pausa. Espera) Ha d'aparèixer, no pot deixar-me 

penjada, si no ... (Comença a ensumar l'aire) I aquesta olor?  Fa olor de fum. 

(Finalment mira cap a l'esquerra, sense deixar d'ensumar l'aire) Gerard! Però 

com se't passa pel cap encendre un foc enmig del bosc? Vols provocar un 

incendi? Sí, ja veig que estàs en pilotes i que tens tota la roba escampada 

damunt les pedres, però si vols secar-la fica't amb ella al cotxe i fot-li la 

calefacció, que amb el fum m’espantaràs la bèstia aquesta. (Observa) Ei, que 

et deixes els calçotets! (Per a ella mateixa) Quin desastre de tio. ¡Sempre igual, 

quan el necessito, o molesta o desaparaeix, no sé ja per qué li demano que 

m’acompanyi a buscar la bèstia aquesta! (Mira cap amunt) Bé, ja ha sortit la 

lluna plena. La bèstia ja no trigarà gaire a aparèixer. 

 (Se sent el soroll d'una branca que es trenca al lateral dret. BERTA es 

gira i mira cap allà)  

I això? (S'acosta. Veu alguna cosa que l‟esvera. Indica al públic que calli. En 

veu baixa) És un linx! (Prepara la càmera) Genial, la bèstia i un linx, dues 

espècies en perill d'extinció! Després d'això els de la National Geographic em 

hauran de contractar, els he de fotografiar el dos com sigui. (Observa alguna 

cosa a la càmera) Però si no hi ha targeta de memòria! (Cap a l'esquerra, 

enfadada) Gerard, em vas prometre que si et deixava la càmera per al comiat 

de solter del teu germà me la tornaries tal com te la vaig deixar! I ara què faig jo 

sense targeta de memòria, eh? M'ho hauré de jugar tot en les quatre fotos que 

em deixa fer la memòria de la càmera! (Mira cap on hi havia el linx) No! No te'n 

vagis! ¡Merda! Estaràs content, no, Gerard? Amb els crits se m'ha escapat el 

linx! Què vols? Que també se m'escapi la bèstia i no em donin aquesta feina? 

Perquè si és això el que vols, a aquest pas ho aconseguiràs!  

(Silenci. Mira cap a l'esquerra, impacient)  

Gerard, no t'amaguis. Surt i dóna la cara. (Silenci) Gerard, ets aquí? Escolta, no 

juguis amb aquestes coses que ja saps que a mi aquest lloc em fa no sé què ... 
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(Se sent el cruixit d'una branca a l'esquerra) Gerard, sisplau, deixa de fer el 

ximple i surt. (Pausa. Ningú contesta) Què passa, t’he d’anar a buscar jo? (Surt 

per l'esquerra. Només sentim la seva veu). Va, Gerard, surt, que ja no tenim 

edat per anar jugant a. .. Però Gerard! Què és tot aquest pèl que et surt? 

Gerard, no! ¡Geraaaard!  

(Se sent un rugit terrible i un crit de BERTA) 

Fosc ràpid 
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Escena 5 

 

(Al fons i a l‟esquerra de l‟escenari, una 

taula amb un ordinador i una impressora. 

Al fons i a la dreta, una fotocopiadora. 

L‟HOME 1 seu en una cadira, de cara al 

públic, donant l‟esquena a l‟ordinador. 

L‟HOME 2 també seu en  una cadira, de 

cara al públic, donant l‟esquena a la 

fotocopiadora. Ambdós tenen una llibreta 

y un bolígraf als genolls, que observen 

amb absoluta concentració. Pausa breu. 

Finalment l‟HOME 2 comença a mostrar 

signes de nerviosisme.) 

 

HOME 2: Et decideixes o què? 

HOME 1 (sense aixecar els ulls): Un moment.  

HOME 2: T’ho estic posant difícil, eh? 

HOME 1: Si tu ho dius ...  

HOME 2: Ja ho crec que sí! 

HOME 1: B-5 

HOME 2 (mira la llibreta): Merda! (escriu alguna 

cosa.) Tocat i enfonsat.  

HOME 1: Ara només et queden ... dos submarins, 

un destructor i... 

 

(De cop i volta calla, mirant amb atenció 

alguna cosa que ha vist en una cantonada del 

sostre. S‟aixeca i va cap allà.) 

 

HOME 2: Què passa? 
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HOME 1- Calla! (li senyala allò que li ha cridat 

l‟atenció) Veus això? 

HOME 2 (mirant) –No fotis! És el que em penso que 

és? 

HOME 1- Jo juraria que sí. 

 

(Es miren, alarmats. Deixen precipitadament 

les llibretes damunt dels respectius seients. 

L‟HOME 1 gira la cadira i es posa davant de 

l‟ordinador. El posa en marxa. L‟HOME 2 

arracona la cadira on seu, agafa un paquet de 

folis de darrera la fotocopiadora i l‟obre.) 

 

HOME 2- Cago’n tot! I des de quan fa que és allà 

aquesta càmera?  

HOME 1: Calla, que potser té un micròfon 

incorporat! Vés a saber si ens estan sentint! 

HOME 2: I què fem? 

HOME 1: És millor que continuïs fent el que feies.  

HOME 2: Em queixaré. No ens poden posar 

càmeres sense avisar. 

HOME 1: Calla! 

 

(Pausa breu. L‟HOME 1 escriu a l‟ordinador. 

L‟HOME 2 treu la safata del paper de la 

fotocopiadora i hi posa un feix de folis.)  

 

HOME 2: Jo així no puc treballar. 

HOME 1: Vols callar? 

HOME 2: Per què? Tens por? 

HOME 1: Em sembla que se t’està acabant el 

paper.  
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HOME 2: De qui tens por? (senyalant la càmera) 

D’ells? 

HOME 1: Confons la por amb la prudència. 

HOME 2: Només vull que m’expliquin perquè ens 

volen tenir vigilats. 

HOME 1: A mi no em molesta. 

HOME 2: Que no et molesta? 

HOME 1: Si volen mirar, que mirin. 

HOME 2: Doncs tu sempre deies que si algun cop 

ens en posaven una et queixaries. 

HOME 1: Quan ho he dit, jo, això? 

HOME 2: Doncs mira, ahir mateix ho deies. 

HOME 1: Jo no he dit mai que em molestaria una 

càmera. 

HOME 2: Molt bé, no insisteixo. 

 

(Pausa breu. L‟HOME 1 continua escrivint a 

l‟ordinador. L‟HOME 2 agafa la safata de paper 

i la torna a posar a la fotocopiadora.) 

 

HOME 2- Ho sento, però jo així no puc treballar. 

HOME 1: Per què?  

HOME 2: Tenir-la aquí al clatell em posa nerviós. Tu 

creus que es pot fer alguna cosa amb aquesta 

pressió? 

HOME 1: Quina pressió? 

HOME 2: No dissimulis, ara.  

HOME 1: No hi pensis més. Has omplert la safata 

dels DIN-A-3? 

HOME 2: Els DIN-A-3? 

HOME 1: Sí. L’has omplert? 

HOME 2: Des de quan em dius el que he de fer? 

HOME 1: Què vols dir? 
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HOME 2: Sóc un professional, jo. Ser fer molt bé 

la meva feina. Què pretens? Vols fer-me quedar 

malament aprofitant que ens miren? 

HOME 1: Jo? No! 

HOME 2: Aquí treballem dur. Tu tens les teves 

responsabilitats i jo tinc les meves. Fem la 

nostra feina amb rigor, netedat i professionalitat.  

HOME 1: Què t’empatolles, ara? 

HOME 2 (assenyala amb un discret moviment del 

cap la càmera): Tenim molta responsabilitat, oi 

que sí? 

HOME 1 (sense acabar d‟entendre les intencions de 

l‟HOME 2) : Sí, es clar. Molta. 

HOME 2: I ells tenen la barra de fotre’ns una càmera 

al clatell! Jo així no puc concentrar-me. 

HOME 1: Fes com si no hi fos. 

HOME 2: Què? 

HOME 1: Que actuïs com si no hi fos la càmera. Ja 

veuràs com dóna resultat. 

HOME 2: Vols dir? 

HOME 1: És clar que sí. Si no fem res d’extraordinari 

potser l’apagaran. O l’acabaran traient. 

HOME 2- I tu com saps que està engegada? 

HOME 1- Pel pilot vermell. 

 

(Pausa. L‟HOME 1 continua teclejant l‟ordinador. 

L‟HOME 2 dubta, mira un moment la càmera i a 

continuació treu de darrera la fotocopiadora un 

paquet de DIN-A-3. Després treu de la 

fotocopiadora la safata dels DIN-A-3. S‟atura. 

Torna a mirar la càmera.) 

 

HOME 2: Escolta... 

HOME 1: Què? 
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HOME 2: I per què ens espien? 

HOME 1: No ho sé. 

HOME 2: I si ho fan per informar als de recursos 

humans? 

HOME 1: Per informar als de recursos humans? 

HOME 2: Corren rumors de que l’empresa vol 

acomiadar gent. 

HOME 1: No té sentit. Ho deuen fer per seguretat. 

HOME 2: I si estan pensant en acomiadar-nos a 

nosaltres? 

HOME 1: I per què ens haurien d’acomiadar? 

HOME 2: Per posar nanos joves o immigrants que 

facin el mateix que nosaltres per quatre quartos. 

 

(Pausa breu. Ambdós miren la càmera amb 

desconfiança.) 

 

HOME 1: Vols dir? 

HOME 2: Hi posaria la mà al foc. 

HOME 1: Insinues que ens volen prendre el lloc?  

HOME 2: Sí. I ens vigilen per fer un informe del que 

fem. 

HOME 1: No ho crec pas. 

HOME 2: Aleshores per què han posat precisament 

aquí la càmera? Perquè a les oficines del costat 

no en tenen. 

 

(Tornen a mirar la càmera amb desconfiança.) 

 

HOME 1: Doncs... ara que ho dius... 

HOME 2: Ens volen fotre al carrer, no te n’adones? 

 

(Pausa. De sobte adopten un ritme de treball 

frenètic.) 
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HOME 2: S’està  acabant el paper.  Hauré de 

demanar deu paquets més. Encara queden molts 

informes per fotocopiar. 

HOME 1: Demana’n també per a l’impressora. També 

s’està acabant. 

HOME 2: Sembla mentida! Sí que hem treballat, avui! 

HOME 1: És clar, aquí sempre tenim feina. 

HOME 2: Massa responsabilitat. 

HOME 1: Sí. No ho pot fer qualsevol. 

HOME 2: Però a mi m’agrada. 

HOME 1: A mi també. 

HOME 2: Això ho fa l’experiència. 

HOME 1: Sí, això mateix, l’experiència. En aquesta 

oficina l’experiència és molt important, oi? 

HOME 2: Ja ho crec! I no tothom pot dir que en té. 

HOME 1: Nosaltres sí. 

HOME 2: És un factor que en aquesta empresa es 

valora moltíssim. 

HOME 1: Sí, juntament amb l’eficàcia, l’ordre, la 

netedat... (Pensa. No se li acut res més.) 

HOME 2 (pensant): Eeehh... (Eufòric.) La disciplina! 

 

(Pensa. No se li acut res més. Inicien una mena 

de competició per veure qui troba una nova 

paraula.) 

 

HOME 1: ...la professionalitat... 

HOME 2: ...el rigor... 

 

(Cada cop deixen menys temps entre paraula i 

paraula.) 

 

HOME 1: ...la seriositat... 



55 

 

HOME 2: ...la puntualitat... 

HOME 1: ...la rapidesa... 

HOME 2: ...l’especialització... 

HOME 1: ...el reciclatge... 

HOME 2: ...l’eficàcia... 

HOME 1: Aquesta ja l’hem dita. 

HOME 2: Ah, sí? ...Bé... És que és molt important. 

Cal insistir-hi (Pensa.) La concentració! 

HOME 1: I tant! La concentració és importantíssima. 

HOME 2: Ja ho crec! (mirant la càmera.) Es pensen 

que és molt fàcil estar-se vuit hores seguides 

treballant sense parar? No n’és gens, de fàcil. 

Però nosaltres ho hem aconseguit. 

 

(L‟HOME 1 prova de cridar-li l‟atenció però no ho 

aconsegueix.) 

 

Ens passem el dia concentrats, capficats en les 

nostres responsabilitats... 

 

(L‟HOME 1 se li acosta i comença a donar-li 

copets amb el colze.) ... 

 

No som com la gran majoria, que quan saben que 

no els miren deixen córrer les seves obligacions i 

es dediquen a perdre temps fent... (A l‟HOME 1.) 

Què pesa? 

HOME 1: (senyalant discretament les cadires): Les 

llibretes! 

 

(L‟HOME 2 agafa precipitadament les llibretes 

on jugaven en començar l‟escena i les amaga 

darrera la fotocopiadora. Pausa. Ambdós miren 

la càmera dissimuladament.) 
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HOME 2: Ara que, ben mirat, la feina de l’ordinador la 

pot fer qualsevol. 

HOME 1: Què dius ara? 

HOME 2: És veritat. El que tu fas ho pot fer qualsevol. 

HOME 1: Qualsevol? Jo sóc l’especialista en 

informàtica d’aquesta oficina! 

HOME 2: L’especialista? Només perquè quan van 

instal·lar l’ordinador et van ensenyar a tocar 

quatre tecles? 

HOME 1: Eren més de quatre! 

HOME 2: Què potser saps fer servir el Powerpoint?  

HOME 1: Què? 

HOME 2: O l’Excel? 

HOME 1: Quin? 

HOME 2: Et van donar el manual de l’usuari de 

l’Office i encara no te l’has llegit. 

HOME 1: Ep, ep...! 

HOME 2: És veritat, encara no te l’has llegit. I què 

me’n dius del format PDF? Has fet servir mai el 

format PDF? 

HOME 1: Tu tampoc l’has fet servir. 

HOME 2: Però en el meu cas és lògic. Jo 

m’encarrego de les fotocòpies. 

HOME 1: I això no ho pot fer qualsevol? 

HOME 2: Qualsevol, dius? Creus que tothom sap 

graduar la llum? O fer reduccions al 50%? O una 

reducció d’una reducció sense perdre qualitat 

d’imatge o, més encara, una reducció al 65% 

d’una reducció al 50% d’una ampliació al 200% i 

que, a més, quedi millor que l’original? Això no ho 

sap fer tothom. 

HOME 1: Però sempre l’espatlles (A la càmera:) 

Cada setmana se li espatlla la fotocopiadora. 
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HOME 2: Això passa perquè és vella i els superiors 

no poden canviar-la perquè suposaria una 

despesa massa gran pels temps de crisi que 

corren. I com jo sé arreglar-la... cosa que tu no 

tens ni idea de fer amb el teu ordinador... 

HOME 1: No s’ha espatllat mai. 

HOME 2: Bé... Segur que algun dia s’espatllarà  i 

aleshores no sabràs com arreglar-lo. L’empresa 

haurà de cridar un tècnic i haurà de fer una 

despesa important de temps i de diners per culpa 

de la teva ineficàcia, que jo sabria estalviar als 

meus superiors com a mostra de gratitud per la 

confiança que em demostren dia rere dia 

mantenint-me en el meu lloc de treball. 

 

(Pausa breu) 

 

HOME 1: Així que el senyor és el més seriós i el més 

competent d’aquesta oficina. 

HOME 2: Doncs sí. 

HOME 1: Fins ara t’ho has fet venir molt bé. 

HOME 2: Només he dit la veritat. 

HOME 1: La veritat, eh? 

HOME 2: Exacte. 

HOME 1 (a la càmera): Volen veure una cosa? (Obre 

un calaix de la taula de l‟ordinador i busca alguna 

cosa.) 

HOME 2: Què fas? 

HOME 1: Ara ho veuràs! 

HOME 2 (dirigint-se, encara que massa tard, cap a 

l‟HOME 1 per tractar d‟impedir-ho): No, això no! 
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(L‟HOME 1 mostra a la càmera una carpeta 

plena de fotocòpies en blanc i negre de dones 

despullades, tant ampliades com reduïdes.) 

 

HOME 1: Mirin quina quantitat de dones despullades 

fotocopiades! Ja veuen en quina mena de coses 

perd el temps el meu company d’oficina. I tot això 

corre a càrrec de l’empresa i suposa una 

important despesa d’electricitat. 

HOME 2: Porc! 

HOME 1: Com poden comprovar, doncs, si algú no és 

digne de conservar el seu lloc de treball és ell, 

suposo que a aquestes alçades ja no hi ha cap 

dubte. Qualsevol de vostès podrà informar... 

HOME 2: I de qui es pensen que són els originals? 

HOME 1: Què? 

HOME 2: Qui es pensen que porta aquí aquest 

material pornogràfic per temptar les bones 

persones, serioses i treballadores, que hi ha en 

aquesta oficina? 

HOME 1: Malparit! 

HOME 2: Ell, ell i només ell! 

HOME 1: Però tu te n’aprofites, com tu no te les pots 

comprar perquè la teva dona et controla fins l’últim 

cèntim...! 

HOME 2: Això és mentida! 

 

(Es barallen. L‟HOME 2 prova d‟agafar-li les 

fotocòpies a l‟HOME 1.) 

 

HOME 2: Torna-me-les! 

HOME 1: I una merda! 

HOME 2: Torna-me-les, malparit! 
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HOME 1 (enrabiat, estripa les fotocòpies i les llença a 

terra): Té, així la teva dona no et renyarà. 

 

(Pausa breu. L‟HOME 2 mira desconsoladament 

els bocins i finalment es posa a plorar.) 

 

HOME 2 (recollint el bocins): Això és mentida. La 

meva dona no em controla. 

HOME 1 (penedit): Va, home, tampoc n’hi ha per 

tant... 

HOME 2 (encara plorant i recollint el bocins): Ella no 

em controla. Això és mentida. No és veritat... 

HOME 1 (a punt de plorar): Perdona’m. No sé què 

m’ha passat. No em pensava que t’ho prendries 

així... 

HOME 2 (ensenyant-li amb desconsol els bocins de 

fotocòpies): Mira el que li has fet a la ‘Deborah’. I 

guaita com has deixat a la ‘Vanessa’. I la ‘Paqui’... 

ja ho veus: tota destrossada...  

HOME 1: Perdona. 

HOME 2: Què faré, jo, ara? 

HOME 1: Demà et portaré unes quantes revistes. Les 

compraré només per a tu. Mira, saps què? Te les 

regalaré. Així no caldrà que les fotocopiïs, eh? 

HOME 2: Però és que a mi m’agrada fer-ne 

ampliacions... i reduccions... i ampliacions de 

reduccions... i... 

HOME 1: Doncs, mira, saps què farem? Anirem a fer-

ne fotocòpies en color a la botiga de la cantonada, 

d’acord? I allà podràs demanar que te les ampliïn, 

que te les redueixin i el que tu vulguis. Convido jo. 

HOME 2: De debò? 
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HOME 1: És clar que sí. Serà millor que fer-les en 

aquesta andròmina, que només les treu en blanc i 

negre. 

HOME 2: Ets un amic. 

HOME 1: No sé com t’he pogut fer una cosa així. 

HOME 2 (mirant la càmera): Tot ha estat per culpa 

seva. 

HOME 1(mirant la càmera): És veritat. Tot per culpa 

seva. 

HOME 2: Estàvem molt tranquils abans que posessin 

la càmera. 

HOME 1: És veritat. No sé perquè ho han hagut de 

fer. 

HOME 2: Els donem massa importància. 

HOME 1: Al cap i a la fi segur que ells no són tan 

diferents de nosaltres. 

HOME 2: És veritat. 

HOME 1: Segur que fan el mateix. 

HOME 2: Segur que sí. 

HOME 1: Al principi, molt fer veure que són 

treballadors. 

HOME 2: Fins que l’amo els deixa una mica tranquils. 

HOME 1: I després... a viure que són quatre dies! 

HOME 2: A fer la viu-hi sempre que es pugui. 

HOME 1: Que no es pensin que són millors que 

nosaltres! 

HOME 2: Tots són iguals. Sempre es pensen que són 

una cosa excepcional. 

HOME 1: Es pensen que es menjaran el món. 

HOME 2: Que es fotin la càmera al cul i ens deixin 

tranquils. 

HOME 1: Això mateix: que se la fotin al cul, que aquí 

tenim feina. 
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(L‟HOME 1 i l‟HOME 2 avancen cap la càmera 

amb decisió.) 

 

HOME 1: Ja ens heu mirat prou. 

HOME 2: Així no es pot treballar! 

HOME 1: Ho heu entès bé? Deixeu-nos en pau! 

Tenim feina! 

 

(HOME 1 I HOME 2 li fan” botifarra” a la càmera)  

 

Fosc final 


