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Música KOERS -Caminen per l’espai, quan la música para. Es troben 2 i tenen una conversa. 

 
RUT: Mireia! 

 
MIREIA: Rut! què tal com estàs? Com ha anat l’estiu? 

 
RUT: ja veus… tot l’estiu fent repàs d’anglès, i el curs de pre-monitors a LleidaJove. 

 
MIREIA: En serio? Jo m’he passat l’estiu de festaaaa! 

 
RUT: Quina sort… bueno… jo també he tingut les meves coses… 

 

MIREIA: les teves coses? qui és l’afortunat? 

RUT: bueno… l’afortunada, i l’afortunada i… 

MIREIA: Tia!!! M’ho has d’explicar tot!!! 

Caminen- La Berta i el Xixo queden en primer pla apropant-se l’un a l’altre 
 
XIXO: Berta -cor negre- 

 

BERTA: Xixo, -cor blau cor blau- 
 
XIXO: Tinc moltes ganes de veure’t - ulls- 

 
BERTA: Jo també …. -foto- ( es fa una foto) 

 
XIXO: Què guapa estàs! -caca- ui! vull dir -careta somrient- 

 
BERTA: Què mono -mono- 

 
‘Xoquen’ - Marxen fent veure que parlen per telèfon. 

 

ANDREU: Xixooooooooooo 
 
XIXO: què passa Andreu? (salutació) què tal l’estiu? 

 
ANDREU: súper béee, no he parat, titis, festes, gym… a tope i tu? què tal? 

 
XIXO: bé he anat a 4 lan parties, vaig quedar finalista a les 4… 

 
ANDREU: No em referia a aquestes freakades teves… I les titis? 

 

XIXO: Ah… això… bé, hem estat parlant amb la Berta tot l’estiu pel mòbil… 
 
ANDREU: La Berta? Molt bé… i heu quedat? 

 
XIXO: què va, al final no hem pogut… 

 
 



ANDREU: tio… que te la deixaràs escapar! No t’esperarà per sempre… va anem a fumar que si 

no no aguantarem el dia… 

XIXO: no, jo … 



ANDREU: Va tio! passa! 
 

Caminen. Es troben Maxi i Berta 
 
BERTA: Maxi! 

 
MAXI: Bertaaaaaa, com estàs? Què tal per la platja? Quan vau tornar? 

 
BERTA: Ahir… els meus pares apurant a tope… saps què? 

 
MAXI: què? 

 

BERTA: he estat tot l’estiu parlant amb el Xixo pel mòbil! 
 
MAXI: ahhh i ara m’ho contes?… molt bé… 

 
BERTA: és que només hem fet això parlar… no sé… de vegades penso que no li agrado… 

 
POL: EPA!!! 

 
MAXI: Mira qui arriba… tard!!! 

 

POL: Perdó… em costa agafar el ritme… què tal Berta? 

BERTA: doncs bé… vosaltres ja veig que molt bé, no? 

MAXI: sí, la veritat… 

POL: Ei, et vols apuntar a castellers? 
 
MAXI: deixa-la que ja en te prou amb totes les activitats que s’apunta del lleida jove… a més ja 

està prou enfeinada… oi Berta? 

BERTA: No sé que vols dir… ( li fa el gest de “no diguis res”) 
 

                       Sona el timbre. S’ajunten tots. 

 
POL: Mira si ja està tota la colla reunida… 

 
RUT: Ja hi tornem a ser… 

 
ANDREU: UEEEE vengaaaa a per totes no? 

 

BERTA: Aquest curs ja ens podem posar les piles… quina feinada… 

 
 

ANDREU: No t’estressis Berta… jo tinc alguna coseta per relaxar-te… 
 
MAXI: Ni cas Berta! Va! anem que no cal arribar tard el primer dia, no? 

 
 

———————————————-LA CLASSE————————————————————— 



Sona el timbre de l’institut. Veiem a tots els personatges asseguts a classe, avorrits, 
 
esperant l'hora de que acabi. 

 
 

DOCENT(veu off): Aquest any, assignatura comptara amb una part molt important que serà un 
treball... Xixo, deixa el mòbil 

 
Segueix la classe i el Xixo torna a treure el mòbil. 

 
DOCENT (veu off): bé, doncs com us deia serà un treball en parelles... Xixo, deixa el mòbil. 

 

Segueix la classe i el Xixo torna a treure el mòbil. 
 
POL: Tio deixa el mòbil que al final t'expulsarà... 

 
XIXO: Si no s'entera de res... 

 
MAXI: Xixo… no siguis ruc 

 
XIXO: Mireu el vídeo que us he enviat! 

 

BERTA: Jo tinc el mòbil sempre apagat a classe. 
 
ANDREU: Val la pena, en serio obriu-lo... 

 
La profe el pilla 

 
DOCENT (veu off): parelles, tothom haurà de buscar un company..i el tema serà les tortugues 

de...  Xixo, és la tercera vegada que t'ho dic!  

XIXO: Ei profe, que estava buscant a internet això que has dit... 

DOCENT (veu off): a si? I què he dit? 

Els altres li fan mímica per què intenti endevinar de què parlava... 

 
XIXO: ( …) 

 
DOCENT (Veu off): Ho sento Xixo, però et posaré una incidència, i ja pots deixar el mòbil a la 

caixa i ja veurem si te'l torno. 

XIXO: Ah profe, això si que no! El que vols és quedar-te el meu mòbil que és molt més pepino que 

el teu! Perquè tu portes aquest mòbil de l'any de la pera... i clar, amb el meu mòbil ho pots fer tot. 

No ho entens profe? El meu mòbil és la meva vida vida, saps? És amb el que jugo, amb el que 

parlo amb els meus col·legues, amb el que m'informo, escolto música, miro series i amb el que em 

connecto al món, amb el que lligo... si em treus el mòbil em convertiràs en un marginat, en un 

pària de la societat, en un… 



Durant el discurs del Xixo, la classe ritme molt lent, sona el timbre i veiem que aquest discurs se 
l'havia imaginat al seu cap 
 

 ANDREU: Xixo, va tio! que estàs empanat! I després dieu que sóc jo el que es queda empanat 
 
amb el porros! 

 
BERTA: Au va! no aprofitis per fer campanya, una cosa no treu l'altra. 

 
ANDREU: Que és veritat Berta, ho hauries de provar... els porros et fan més intel·ligent i amb tu ja 

seria la hòstia! Cerebrito!!!! 

BERTA: per això l’any passat te’n van quedar 5... 

POL: Va tio! No et posis amb ells i anem al pati que hem quedat amb tots per organitzar-nos per 
 

aquesta nit i no ens donarà temps! 
 
ANDREU: Va, Xixo! anem! 

 
XIXO: el meu mòbil... 

 
————————————EL PATI——————————————————————————— 

 

Música  

 
MAXI: Ja estem totes? 

 

MIREIA: falta la Rut, està a fora fumant un “piti” 
 
POL: Doncs l'esperem? 

 
ANDREU: Si fos jo el que està fumant no m’esperaríeu, això és discriminació! 

 
MAXI: Au va! No et queixis tant, sempre estàs igual! I no és el mateix... 

 
ANDREU: com que no? jo només fumo porros i ella fuma cada dia, sembla una punyetera 

xemeneia... 

BERTA: Ningú hauria de fumar! 

RUT: qui sembla una xemeneia? 

ANDREU: Tu! que fumes tot el dia! 

RUT: Mira qui parla! 

MIREIA: Què, ja estem així? 
 

BERTA: Xixo, què fas amb el mòbil? No te l'havia pres la profe? 

XIXO: Aquest és el de reserva... jo no puc estar 24h sense mòbil... 

BERTA: Però si fa 10 minuts que te l'ha pres... 



XIXO: I poden haver passat mil coses en aquests 10 min. 

POL: Bueno què? ens centrem? Que sempre estem igual! 

RUT: Va si, que avui comença la festa major!!! 

MAXI: però això no és el més important, el més important és ... que aquesta vegada a la Berta la 
 
deixen sortir!!!! 

 
BERTA: Bueno, em deixen... em deixen… la meva mare m'ha dit que puc sortir però no em deixa 

fer molt tard... m'ha dit que a la una a casa… 

MIREIA: A la una? Tia, però si a la una encara no ha començat lo bo! Per tenir el puntillo a la una 

haurem de posar-nos-hi aviat, no sé... a les vuit? 

POL: Mireia! Que no cal beure per passar-nos-ho bé... podem fer altres coses... a més, per una 

 
vegada que deixen sortir a la Berta… 

 
MIREIA: Doncs l'hem de pillar ben bona!!! 

 
MAXI: Bueno, bueno... una mica de control Mireia, que la setmana passada... 

 
POL: La setmana passada què? 

 

MIREIA: Maxi tia! 
 
MAXI: No li has contat? 

 
POL: Contar-me què? Mireia... 

MIREIA: Res… que la setmana passada a l'aniversari de l'Aniol... vam desfasar una mica... 

bueno… res important.. 

MAXI: com que res important..??? Tia, et bevies el vodka sense barrejar i això fa que l’alcohol 

pugi més. 

BERTA: no tens límit! 
 
POL: Mireia, ho vam parlar amb el pare. Sortir està bé, però sempre controlant. 

 
MIREIA: Ai, no em fotis la “xapa” i parlem de la festa Major!!! 

 

RUTH: A quina hora és el concert? 
 
ANDREU: Xixo mira-ho al mòbil, que serveixi d’alguna cosa està tant “viciat” 

 
XIXO: Que et penses que estic a la pàgina de l’Ajuntament tot el dia... estic a mitja partida...mireu- 

ho vosaltres. 

BERTA: A les 22:30 hi ha concert a ..... 



 
( tots fan callar a la Berta) 

 

MAXI: Berta carinyet, ens referim al concert bo, el que fan més tard... 



RUTH: Que no veus que no tindrem temps a pillar-la? 
 
BERTA: Ja us he dit que he de marxar a la una. 

( timbre)                                                                                   

POL: Veieu? No ens hem organitzat, què fem? 
 
ANDREU: Si voleu podeu venir a casa meva. Tinc casa sola! ( expressió joves) 

 
XIXO: Jo no camino fins a casa teva i després tornar... 

 

ANDREU: Que no! Que estic a casa del yayo, mons pares no hi són… com sempre! 
 
RUTH: Ta mare si que en sap! Jo m’ocupo del beure, fem llista per Whats! Que ma germana ens 
pot aconseguir. 

 
MAXI: Jo passo a buscar les pizzes. I després m’ho pagueu! Eh! ( Andreu) 

 
BERTA: Vinc amb tu, que sinó serà tot vegetarià i només menjarem herbeta i no ens agrada.. 

 
ANDREU: A mi sí que m’agrada! ( Fa el gest de fumar) 
 
MAXI: Tanta pasta per unes coses... 

 

RUTH: Entrem que fa estona que ha tocat el timbre! 

 
 

———————————— — WC ——————————————————————————— 

NEPTÚ 

(a un costat els nois a l’altre les noies. Els nois entren corrent i fan acció de fer pipí, acció en 

mímica) 

RUTH: mireia, estàs bé? 

MAXI: portes ,molta estona... 

ANDREU: avui sortim a fons. Avui no val fer bomba de fum! 
 

POL: que sí, pesat! Fins que surti el sol. 
 
ANDREU: A veure si aprofites el temps amb la Maxi. 

 
POL: ai, Andreu... avui sortim tots. Ja tenim temps la Maxi i jo. 

ANDREU: tio, no em diràs que tens por de no donar la talla. (el molesta) 

XIXO: (els separa) deixa’l, això és cosa d’ells. 

ANDREU: mira un altre “calzonazos”, entre els dos no en sumeu un... i vosaltres sou tios? 

 
POL (enfadat): mira, potser més que tu. Això és cosa de la Maxi i meva, jo la respecto, i ho farem 

quan estiguem preparats. I no et pensis que ens avorrim quan estem sols, tinc molt repertori. 



(ELLES) 

MIREIA: preparada, Maxi? et senta bé estar amb el Pol... et veig més contenta. 

MAXI: No sé si això em pot fer estar més contenta però sí, la veritat és que estem molt bé. És tan 

mono el Pol... 

BERTA: quina enveja... feu una parella ideal. Et cuida tant, sempre està super pendent de tu... 
 
RUTH: m’està pujant el sucre! Només us falta el gos, la casa i els nens. Quin pal! 

 
BERTA: ai, Ruth ets una talla rotllos. 

 
RUTH: Jo? Il·lusa! El problema el teniu vosaltres que us heu cregut la vida de parella perfecta de 

Disney. Jo sóc realista, a mi no em cal un parella per ser feliç. El més important és estimar-se a un 

mateix. I us heu d’estimar a vosaltres, perquè sou meravelloses. 

MAXI: és veritat, tens tota la raó. Però pots trobar algú que et deixi el teu espai, i et deixi ser tu. 

 
BERTA: sí… teniu raó. 

 
MIREIA: Berta, què et passa? 

BERTA: doncs... que està molt bé això que dieu però... a mi sí que em faria il·lusió tenir parella. 

(ELLS) 

XIXO: Parella, sabeu què? Em fa molta il·lusió que aquesta nit sortim tots junts. Molarà. 

ANDREU: Xixo, Xixo, Xixo... a veure, a tu el que et fa il·lusió és que surti la Berta. Que no surt 

mai. 

XIXO: ( traient importància) ah que surt la Berta? No ho sabia... 
 
POL: va no dissimulis... si estàs penjadíssim per la Berta. ( escena mòbils imitant Berta-Xixo) 

 

XIXO: va tios, no som així... 
 
ANDREU: com que no? Si no et capaç ni de parlar-li a la cara. 

 
XIXO: és que no és tan fàcil... no sé com dir-li. Em poso molt nerviós i amb el mòbil, tot és més 

fàcil. 

POL: Xixo, has de ser tu. Tu ets un tio que val molt, sigues tu mateix i confia. 
 

ANDREU: a part ella està penjada de tu. Això és cosa feta. 
 
XIXO: teniu raó, aquesta nit em llanço. 

 
ANDREU: I si et falta empenta, una mica d’ajudeta pot anar bé ( fa el gest de fumar) sempre estàs 

més relaxat. 

POL: No caldria, tot ho arregles igual… 



 
ANDREU: Jolin es que un ja no es pot ni fumar un peta tranquil… 

 

POL: Això Xixo, hauràs d’anar per feina… 



ANDREU: que a la una la “cenicienta” marxa. 
 
(ELLES) 

 
MIREIA: Marxaaaa!! Aquesta nit marxa! Tu posa’t el teu millor outfit, pilles un bon “puntillo” i així 

estaràs més divertida, que ets molt sosa. I match amb el Xixo segur. 

BERTA: vols dir? 
 
MIREIA: sí, tia que amb quatre shots, et serà més fàcil. 

 

RUTH: o li pilla el “bajón” i ens fot la nit a totes. 

MAXI: Mira Mireia, que faci el que vulgui la Berta. Deixem-los el seu espai, i no cal forçar la 

situació. 

RUTH: per cert, Mireia, avui que sortim tots intenta sortir de ”Chill”. 
 

MIREIA: jo? Si sempre vaig de “Chill”. 
 
RUTH: ja saps del que parlo, que desprès et passes i t’hem d’acabar cuidant. I ja n’estic una mica 

cansada... 

MIREIA: que jo em passo? Jo controlo de sobres, si em fas de mama és perquè vols... 
 
RUTH: no, és perquè em preocupo per tu. 

 
MAXI: va calma... que avui ens ho hem de passar bé. 

 

MIREIA: doncs jo passo. També estic cansada de vosaltres, que em digueu sempre el que he de 

fer. No tots tenim la vida tan fàcil com vosaltres. (marxa) 

BERTA: jo estic molt preocupada per la Mireia, potser li passa alguna cosa... 
 
MAXI: potser hauria de buscar ajuda. 

 
RUTH: ja… però potser ella no ho veu… Va, anem que sinó no podré fumar abans d’entrar. 

 

MAXI: tu també has de buscar ajuda. 
 
BERTA: ara vinc, aneu tirant. 

(ELLS) 

POL: anem tirant cap a classe, que només queda una hora. 
 
ANDREU: aneu, que jo vaig a parlar amb el Fede que he de quedar per pillar. 

 
XIXO: Andreu, si tens una bossa enorme... 

 

ANDREU: ja tio, però per sortir alguna cosa especial. La Maria es pel dia a dia.... 



POL: després et quedes empanat i estàs al teu món. 
 
XIXO: si, tio t’aïlles molt. Es com si visques una festa diferent a la nostra. 

 

ANDREU: no em vingueu a donar lliçons i tu menys Xixo, que estàs més aïllat que jo. 

Carapantalla! 

POL: va tio, no t’ho prenguis malament. Si t’ho diem per ajudar-te, ja saps que jo des de que vaig 

 
al psicòleg estic millor. 

 
ANDREU: i què vols que pagui per anar a xarrar? 

 
XIXO: un professional et pot ajudar, a més a la Palma hi ha ajuda gratuïta. 

 
POL: i ens tens a nosaltres pel que necessitis. 

 

ANDREU: que sí... que jo també us estimo. (marxen fent broma, al sortir el Xixo xoca amb la 

Berta. Coincideixen i no poden marxar. Monosíl·labs, riuen i marxen) 

 
 

—- —--VIDEO FAMÍLIES ( els pares surten projectats, els actors parlen en directe) —------------ 
 
PARE: On dius que aneu? 

XIXO: de festa major 

PARE: I amb qui? 

XIXO: amb la colla 

 
PARE: I com tornareu? 

 
XIXO: amb bus papa, amb bus. 

 
PARE: molt bé, ja ens veurem al concert! 

 

XIXO: com? no no papa… si ens veiem ni em saludis!!! 

PARE: A veure si així coneixerem a la famosa Berta… 

XIXO: que no tinc nòvia papa… que em deixis! 

YAYO (VIDEO DE SEMPRE) 
 
MARE: A quina hora tornareu? 

 

POL: Aviat que demà hi ha castells 



 

 

MIREIA: mare que podem anar a la festa major. 

MARE: després del que va passar la setmana passada. 

POL: va, mare que anirem tota la colla. 

MARE: doncs la Mireia que torni amb tu! 
 
MIREIA: Si home! Sempre igual! Jo vull quedar-me fins més tard! 

MARE: Mireia, no temptis la sort, tornaràs amb el Pol o no surts. 

MIREIA: com el Pol és un sant... 

MARE: Encara gràcies que et deixo sortir. I no us passeu...eh, Mireia. Recorda el que va passar 
 

l’altre dia. 
 
POL: tranquil·la mare que vindrem junts. 

PARE: Berta, vigila molt d’acord? 
 
MARE: Si te’n canses, truca’ns que et venim a buscar 

 

PARE: però tu passa’t-ho bé! 
 
MARE: però no et separis dels teus amics… 

 
PARE: i vigila el que beus… 

 
MARE: I…. 

 
BERTA: PARES! tranquils! només vaig a la festa major… 

 
- Conversa de whatsapp RUT i família 

MAXI: Mare, puc anar a la festa major? 

MARE: pregunta-ho al teu pare. 
 
MAXI: Pare, puc anar a la festa major? 

 
PARE: pregunta-ho a ta mare. 

MAXI: Ja li he preguntat. I diu que sí. 

PARE: Doncs llavors sí. 

MAXI: Mare, el pare ha dit que sí. 
 
MARE: Doncs llavors sí. 

 
 
 
 
 



 
————————————-- PREPARACIÓ FESTA———————————————————— 

 

(Escena mimada amb música. De tres en tres, fent acció de preparació més una frase en veu en 

off) 

XIXO: m’estima, no m’estima, m’estima...no m’estima. 

BERTA: (vestint-se, decideix adaptar-la més curta) A veure que passa avui amb el Xixo, sempre 
estem parlant pel mòbil i després cara a cara gairebé ni em parla. Potser no hauria d’esperar i hauria 
de fer jo el pas. Mira, estic guapíssima i si no li agrada, problema seu. Ets la puta ama (petó o selfie) 

 
XIXO: m’estima, no m’estima, m’estima...no m’estima. 

MAXI: les pizzes la mama, el outfit està bé, el alcohol la Ruth, hem d’ajudar a la Berta i el xixo 
aquesta nit...el Pol, avui no és dia de sortir amb els amics, ui també hem de vigilar a la Ruth.. i al 
Pol... sort que tinc la Ruth que m’ajuda. Bé, doncs ja ho tinc tot. Ai em deixava (agafa preservatiu) 
el que em van donar al taller de antisida, per si de cas. 

 (segona tanda) 

XIXO: m’estima, no m’estima, m’estima...no m’estima. 

MIREIA: (es vesteix amb una samarreta estreta, es canvia, i al final es posa una més ampla) 

No em queda res bé…uff.. nenes us heu d’estimar tal com sou, si està molt bé però jo no puc... 

que passa si l’alcohol és l’únic que m’ajuda a sentir-me bé, i només em faltava el pol el germà 

perfecte... i jo l’ovella negra de la família. Pff paso (entra Pol, la veu molt guapa gest aprovació 

canvi de lloc. Es queda el Pol, mira que estigui sol. Posa un preservatiu a la bossa, s’ho mira, i 

en posa més)  

POL: ai, la Mireia no sé que li passa, te tota la habitació desordenada... i no sé com puc ajudar-

la. Sort que la Maxi m’ajuda... ai la Maxi, té aquest somriure tan especial, és tan... (sospir) però 

no avancem potser ella vol però jo no he fet el pas. Potser serà millor que ho parlem. Aquesta 

nit ho fem.   

XIXO: m’estima, no m’estima, m’estima...no m’estima. 

RUTH: avui li dic a la Mireia: Mireia, m’agrades...no així no... Mireia, hem de parlar. Així es pensarà 
que estic enfadada. Li dic i sinó li dono un parell de “xupitos” i segur que no se’n recorda de res (es 
vesteix i agafa el bolso de la seva mare, i li agafa el tabac i diners) Gràcies Mama! 

 
XIXO: m’estima, no m’estima, m’estima...no m’estima. M’agrada la Berta, m’agrada molt la Berta 

però quan estem cara a cara no em surten les paraules, no sé que dir-li. Em poso nerviós. Però te 

aquell somriure, bé però també li fa a Andreu i a tots... però es tan guapa. Potser ella espera que 

li digui alguna cosa més... va Xixo, tu pots... avui li dius. Ets amo, el puto amo (Flor a la boca) 



 
 
ANDREU: Mama, què? Tampoc vindreu? Que torneu d’aquí tres dies...ok. els meus pares sempre 
igual, sembla que no els importo... ja no sé que fer per què s’adonin que sóc aquí. (liant-se un porro)  
em vaig a fer un porro abans de que arribin.  

 
 

————————————CASA ANDREU- PREVIA FESTA———————————————— 

 
 

… TIMBRE … 

 
ANDREU: VOOOOOY! 

 

El Xixo entra enganxat al mòbil sense dir ni hola 
 
ANDREU: Xixo… hola no? 

 
XIXO: eh? ah si si… hola tio! 

 
ANDREU: he pillat una mica de maria al Fede, anem a mitges? 

 
XIXO: jo passo… no tinc pasta… 

 

ANDREU: si és per la pasta ja et convido jo… 

 

El Xixo segueix enganxat al mòbil 
 
XIXO: AHA.. 

 

ANDREU: m’has sentit? que convido jo… 
 

El Xixo segueix enganxat al mòbil 
 
XIXO: AHA.. 

 
ANDREU: que he pensat que la Berta és molt mona, potser li entro… 

 
El Xixo segueix enganxat al mòbil 

 
XIXO: AHA 

 

ANDREU: tio! vols parar ja! tens un problema! Així no et faràs mai la Berta tio, desperta.  
 
XIXO: amb la Berta no... ja saps que em costa tio, no sé com parlar-li quan la tinc al davant. Em 
poso nerviós...  

 
ANDREU: tranquil tio, aquesta nit jo t’ajudo... i parles amb ella. I ara et relaxes una mica, fem un 
porro i ja veuràs com desprès estàs més “suelto”. Va, anem...  
 
XIXO: que no tio, que no vull fumar...  
ANDREU: va sí, anem...  

 

Truquen a la porta. L’Andreu li pren el mòbil 



ANDREU: Au va! Ves a obrir! I això queda confiscat! 

XIXO: però tio… 

BERTA: Hola Xixo 

ANDREU: Berta… 

BERTA: Xixo… 

ANDREU: Berta… 

BERTA: Xixo… 

ANDREU: Berta… 

BERTA: puc passar? 

ANDREU: Sí, eh, no si… perdona… passa! 
 

Quan està entrant arriba la Mireia corrent 
 
MIREIA: EEEEEEEI! què passa penyetaaaaa!!!! Encara no hi som tots? Berta! Què guapa! 

 

BERTA: Gràcies, almenys algú s’hi fixa… 

  XIXO: jo també m’hi he… 
 
ANDREU: tard, Xixo, tard… i el Pol? No veniu junts? 

 
MIREIA: No, ha volgut agafar la bici el molt plasta… després farà com sempre, la deixarà aquí 

tirada i au, demà haurem de tornar a venir a buscar-la i… 

Entra el POL 

POL ( per darrera fent mofa de la Mireia, els altres riuen) 
 
MIREIA: Vols parar Pol? 

 
POL: què!!! serà que tu no te’n rius de mi, no??? A més t’he dit que agafo el patinet per marxar 

aviat, que tinc castells i no vull veure per que demà es un dia especial. 

BERTA: fas castells demà? com és que no ho havies dit abans? 
 
MIREIA: que no ho havia dit abans? És un plasta! Tot el dia parla de la colla tal, la colla qual… 

 

XIXO: jo em pensava que era que tenies molts amics a tot arreu! 
 
ANDREU: anda que tu també! Com es nota que no treus el cap de la pantalla… no t’enteres de 

res Xixo. 

XIXO: és broma Andreu… que no em pilles el sentit de l’humor… 
 
ANDREU: No et pillo. Punt. Qui portava les pizzes? 

 



BERTA: Al final hem quedat amb la Maxi que hi anava ella… no ens posàvem d’acord i a més ella 

té el súper a sota de casa. 

TIMBRE 

RUTH: (entrant) el més important ja ho tenim aquí… botelloooooooooooon!!!! 
 
MIREIA: menys mal!! estic seca! 

 
POL: doncs que l’Andreu et doni un got d’aigua! 

 
MIREIA: Si clar! Aigua! Haurem de començar a escalfar motors, no? Tens gots? 

ANDREU: Passo de treure els gots de la cuina que l’última vegada se’n van trencar tres! 

MIREIA: Doncs de plàstic! I si no, a morro!! 

XIXO: ui no, a morro no! Que després no controlem! 

MIREIA: Ai! que tallarollos que sou! Berta, què vols beure? 
 

BERTA: no vull beure... 
 
MIREIA: com que no? 

 
RUTH: dona, comença per algo suau… una cervesa o així, no? O algo dolcet… 

 
BERTA: es que no he sopat… no em “sentarà” malament? 

 
MIREIA: què va! Millor, et puja més! Que no hi ha Redbull? 
RUTH: no, ma germana ha pillat el que els va sobrar de la seva festa. 

 
Entra la Maxi, timbre 

 

MAXI: qui ha demanat unes pizzes???? 
 
POL: just a temps! La Mireia estava a punt d’intoxicar a la Berta! 

 
MIREIA: Com et passes! Jo només l’instrueixo, perquè vagi pel bon camí… 

 
MAXI: vinga companyes! que estan calentetes… que s’ha estirat ma mare i ens ha convidat! De la 

pizzeria bona, res de marca blanca….Berta que fas bevent si tu beus? 

TOTS: Mamma mia! 

POL: posem una mica de música, no? Alexa, pon música! 

ANDREU: no tio, només reconeix la veu del meu yayo.  

POL: Alexa, pon havaneres! 

ANDREU: ja la poso des del mòbil.  

 Música. Mengen. 

 



ANDREU: Vinga va que això s’està morint…fem algun joc! 
 

BERTA: A si, tens el dixit? és molt divertit! 
 
RUTH: Això està molt bé però ara no toca. Ara toca beure una mica! 

 
XIXO: Fem el “ jo mai mai” que sempre funciona! 

 
TOTS: SI, d’acord! Bona idea. 

 
POL: Tres rondes i als Camps Elisis que sempre arribem tard i ens perdem mig concert! 

 

MIREIA: Començo jo! Jo mai mai, he anat fumada a classe. ( beu l’Andreu) 
 
XIXO: va, Berta et toca a tu… 

 
BERTA: Jo mai mai, he robat pasta als pares 

 
TOTS: Això tots no…. 

 
RUTH: Jo mai mai, he fumat un porro a “ carraperro “… 

(només beu Andreu, silenci incòmode) 

MAXI: Va recollim agafem el beure i anem cap allà… 
 
POL: ( agafa Andreu per banda) Andreu tio! fa dies que volia parlar amb tu… últimament 

estàs…no sé, diferent. Ho vam parlar amb la Maxi, no et veiem bé, estàs descontrolat. Què et 

passa? (silenci) ja saps que si necessites ajuda aquí estem… 

ANDREU: ajuda? estic bé, joder. No ho veus? potser ets tu el que necessita ajuda! 
 

POL: Andreu… 
 
ANDREU: que em deixis (Cridant) 

 
POL: (cridant) Andreu, joder. No ho veus? T’estàs passant i les drogues i aquestes merdes no 

t’ajuden. Estàs perdent el control i t’ho dic perquè ets el meu col·lega. 

MAXI: ehhh! pareu! Calmeu-vos que avui és per disfrutar. (acaben de recollir i andreu s’ha quedat 

pensant) 

ANDREU: (Al Pol) pff ho sento tio… és tot això dels meus pares i els estudis… que em té molt 

 
saturat. I això és l’únic que m’ajuda. 

 
POL: No t’ajuda encara que t’ho pensis. Si vols ajuda has de comptar amb nosaltres, que ens tens 

a tots amb tu. I sinó, amb professionals. 

ANDREU: però valen una pasta els psicòlegs… 
 
POL: seràs rata… i la pasta que t’estàs deixant en drogues què? (riuen) però també n’hi ha de 



 

gratuïts, a Lleida jove n’hi ha. Si vols t’acompanyo i ens informem. 
 
ANDREU: gràcies tio! 

 
MIREIA: el que fan alguns per no recollir… va que ja ho tenim tot! anem a de festa! 

(marxen cridant i celebrant) 

 
————————————LA FESTA———————————————— 

 
 

(MÚSICA i surten ballen, beuen… estan al concert. al cap d’una estona surten) 
 
MIREIA: yuhuuu! brutaaaaal! Berta estàs on fire! 

 
BERTA: sí, m’ho estic passant genial! però demà tindre agulletes. 
 
RUTH: va tia, veu una mica... (ho fa)  
BERTA: excs! 

 
MAXI: i ressaca, Berta també tindràs ressaca. 

 

 
BERTA: m’ho estic passant de pm. Sou els millors, us estimo… (abraçada) 

 
POL: Jo aprofito i marxo que demà tinc castellers. Mireia vens amb mi!? 

 
MIREIA: Impossible! Jo no penso venir! 

 
POL: Mireia…. 

 

XIXO: En serio? jo demà passo de matinar. 
 
POL: Si actuem a les 12… 

 
XIXO: això dels castells…massa aviat. 

 
POL: Em vau dir que vindríeu a veure’m. 
 
ANDREU: jo no prometo res… 

 
MIREIA: que sí, Andreu d’empalmada. Tu i jo fins que surti el sol, joder! 

 
ANDREU: Que sí! uns xurros i a castellers. 

 
MIREIA: va Andreu, anem a beure algo que comença el dj. (marxen) 

 
POL: (cridant mentre marxen) Mireia, li has dit a la mare que vindries amb mi! 

 
MAXI: No et preocupis Pol, jo em quedo, que aquell parell em fan patir… ens veiem demà! (li fa un 

 

petó i marxa) 
 
RUTH: Jo marxo amb el Pol que viu al costat de casa meva… que em fa pal anar sola. 

 



BERTA: Jo per avui en tinc prou… i si no ma mare… 
 
XIXO: Doncs jo també. 

 
POL: Tu també què? vols que t’acompanyi? 

 

XIXO: que marxo cap a casa… tranquil no cal que m'acompanyis, sóc més d’acompanyar. 
 
POL: Anem o què? tinc la bici aquí… 

 
RUTH: La bici? serà millor que anem amb el bus nit que ens deixa súper a prop de casa. 

 
POL: perfecte! bona nit ens veiem demà. (marxen) 

 
BERTA: doncs… jo…marxo cap aquí. 

 
XIXO: jo per aquí (senyala el contrari) ai no per aquí també. Podem anar junts no? 

BERTA: sí… no sé… com vulguis. Però no vius a Pardinyes? no has de donar molta volta? 

XIXO: És que… m’agrada estirar les cames per la nit. 

BERTA: doncs anem tirant. (s’agafen) 

 
 

————————————EL DIA DESPRÉS. CASTELLERS———————————————— 

 
 

(Arriben amb ulleres sol amb ressaca, tots menys Andreu, Maxi, Mireia, Pol. Es sent música 
tradicional de fons) 

 
BERTA: tinc un mal de cap … i em fa mal tot. He dormit dos hores… 

 

RUTH: és que ahir ho vas donar tot… a quina hora vau arribar? 
 
BERTA: doncs igual que tu… 

 
RUTH: home jo he dormit més… 

 
XIXO:(tallant) a mi només em faltaven aquestes gralles de fons… 



POL: (entra) ei! m’heu vist? hem fet un 4 de 8. 
 
TOTS: si… (aplaudiments) 

 
BERTA: i la resta? 

 
RUTH: doncs suposo que dormint, no han donat 

senyals de vida… XIXO: parlant dels reis de Roma… 

(arriben Maxi i Andreu) BERTA: feu pitjor cara que 

jo… us ho vau passar bé, eh? 

MAXI: calla, calla… no sabeu la que es va liar… 
 
POL: jo ja ho sé tot… 

 
XIXO: i la Mireia, què? ho va donar tot? 

 
ANDREU: no, si el problema va ser amb la Mireia… 

 
TOTS: com? 

 

MAXI: doncs ja vau veure com anava, es va anar animant i…vaig intententar que 

pares, però... de sobte... 

FLASHBACK 

MAXI: mireia! Truca al 112! 

ANDREU: no que ho sabran els seus pares i li caurà una bronca... 

MAXI: doncs als de l’ambulància que hi ha aquí.  

PERSONA1: dona-li aigua! 

MAXI: no és pot.  

PERSONA2: dona-li alguna cosa de menjar! 

MAXI: que no, es podria ofegar.  

PERSONA3: posa-la de costat.  

Flashback. 

MAXI: va caure i estava inconscient… Jo no sabia què fer… i van vindre els de 

seguretat, emergències… pff un marron. 

XIXO: què dius? i que vau fer? 
 



ANDREU: ens va baixar el morat de cop. Tota la nit a l’Arnau… tinc l’esquena 

fatal d’aquella cadira. 

RUTH: No fotis… i està bé? 
 
MAXI: sí, ara ja és a casa. Però van vindre els seus pares… un bon percal. Crec 

que li ha caigut una bona bronca… 

BERTA: home normal… és que la Mireia ja fa un temps que no controla. 
 
ANDREU: no mola acabar una nit així 

 

POL: potser això li serveix per pensar. Per què com diu ma mare, una cosa 

és beure, sortir i passar-s’ho bé i l’altra abusar, com feia ella. 

ANDREU: de vegades costa veure els problemes propis. 
 
MAXI: per això estem els amics, voleu que la truquem per veure com està?  
 
TRUCADA.  
Conversa Whatsapp final  
MUSICA I SALUDO. 

 
 


