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TEASER0 0

Resum de la primera temporada, que reflecteixi: a) arribada d’Anna 
a Nord, b) conflictes inicials d’Anna a Nord, c) evolució de la 
relació Anna-Ermengol, i, sobre tot, d) ruptura Anna-Ermengol i 
independència de Nord. És important que el teaser expliqui molt bé 
la ruptura de l’Anna amb l’Ermengol i amb Nord, i recordar qui és 
el director del museu i com va anar tot això del procés 
d’independència, perquè hauran passat uns quants mesos des de 
l’emissió de la primera temporada. També serà important veure com 
apareix un altre anell de Cavaller i com Anna es desprèn del seu 
al riu.

INT. HOTEL - HABITACIÓ / DIA (DIA 1)1 1
ANNA

Sona el despertador. Anna es deperta. 

INT. HOTEL - BANY / DIA  (DIA 1)2 2
ANNA

Anna es mira al mirall del bany. No té molt bona cara. Comença a 
netejar-se les dents sense gaires ànims. 

INT. HOTEL - BAR /  DIA (DIA 1)4 4
ANNA, CAMBRER HOTEL

Anna arriba al bar de l'hotel. Hi ha un cambrer i alguns clients. 
Es queda mirant les pastes de la barra. No n'hi ha cap que li faci 
el pes. No hi ha panets de Nord. Quan mira les pastes, entra un 
flashback d’una conversa a Ca la Rita (S01E01):  

ANNA
Que em donaria alguna cosa per enganyar 
la gana, si us plau? 

RITA
Estofat de poltre, nena

ANNA
I un donut no podria ser? 

RITA
Et va bé un panet de Nord? 

SISQUET
Si li fas un forat ja tens un donut 

ANNA
Mmmm... Un panet de Nord!

Final del flashback. Tornem al bar de l’hotel. Anna s'asseu a un 
tamboret, capcota. 
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ANNA
(Al cambrer) Sisplau. Un cafè amb llet.

EXT. CARRER BCN / DIA (DIA 1)5 5
ANNA

Anna surt de l'hotel. Mira al seu voltant. Està en plena ciutat. 
Sorolls, vehicles i gent amunt i avall. Un ‘sense llar’ estirat a 
terra, dormint. Anna el mira, amb certa tristesa. Anna passa per 
davant d'un quiosc. Mira un diari. A la portada, en gran titular: 
"48 hores per la independència de Nord" Subtítol: “Europa es 
prepara per donar la benvinguda al nou estat pirinenc”-IMPORTANT: 
no hi ha al diari cap altra notícia d’actualitat-. Pren aire i 
comença a caminar.

EXT. PISCINA HOTEL /  DIA (DIA 1)4A 4A
ANNA

Anna a la piscina de l’hotel. Mira la ciutat, trista.

EXT. MUNTANYES / DIA 6 6
TANJA

TANJA
Sabeu aquella sensació de quan vius una 
vida que no et toca? I tant que la sabeu, 
aquesta sensació. La sabem tots. Aquesta 
sensació que la vida és una cosa que 
passa en un altre lloc, és la sensació 
que també tenia l’Anna quan va marxar de 
Nord.

CARETA D’ENTRADA

TRANS. 2 - EXT. BARCELONA / DIA

INT. ABP BCN - DESPATX CAP / DIA (DIA  1)7 7
ANNA, CAP, MOSSO 1

Anna entra en una reunió que ja ha començat. Hi és Cap (el mateix 
que al S01E01) i hi ha un mosso més que, com l’Anna, van de paisà, 
amb la xapa que els identifica. 

ANNA
Disculpin el retard. El trànsit... encara 
no m’hi he acostumat.

MOSSO 1
(Conyeta entre companys) Els de Nord, des 
que s’independitzen, arriben a l’hora que 
volen.
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ANNA
(Conyeta entre companys) Els de Nord, al 
menys, els tenen ben posats i fan el que 
volen.

CAP
Anna, segui si us plau. La reunió fa 
estona que ha començat.

ANNA
(mentre seu) Disculpeu. No tornarà a 
passar. De què estaven parlant?

CAP
El que comentàvem ahir, s’ha confirmat

ANNA
Guerra?

CAP
Tot apunta a això. La banda del Guapo i 
la banda del Guarro estan a la grenya. 

ANNA
És un assumpte seriós?

CAP
Qui ho sap? A la carpeta trobarà el 
dossier dels disturbis d’ahir... La festa 
ha començat.

Anna obre la carpeta que té al seu davant. El dos mossos en tenen 
una altra al seu davant, oberta des del començament de l’escena.

CAP
Esperem que no sigui com al 87.

MOSSO 1
(xiula, impressionat) La guerra de bandes 
del 87? La vam estudiar a l’acadèmia.

CAP
Pinta malament, sí. Per això els 
reclamaré la seva màxima atenció en les 
properes hores...

Sona mòbil de l’Anna. Anna el silencia. Cap el mira malament.

CAP
(A Anna) Podem continuar?

ANNA
És clar.

CAP
Vagin al carrer. Investiguin. Preguntin. 
Què volen aquesta gent? 
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De què va tot això? Per què es barallen? 
Drogues? Domini territorial? Què podem 
fer per...?

Torna a sonar el mòbil. L’Anna mira amb tensió la pantalla. El 
silencia. Cap fulmina a Anna amb la mirada.

CAP
Què podem fer... deia, per preveure els 
següents moviments i per...

Torna a sonar el mòbil. Cap i mossos miren l’Anna, emprenyats. 
Anna mira la pantalla. Dubta. Finalment, s’aixeca despenja i es 
retira una mica de la taula.

ANNA
(A telèfon) Què? Aquí? Ara?

Anna penja. Mirada molt dura del Cap.

CAP
Hi ha algun problema? Des que ha vingut 
del Gran Nord que no s’aclara, 
sotsinspectora Obach... (Condescendent) 
Surti i resolgui’l ràpid, que aquí estem 
treballant.

ANNA
El problema és que... és el problema el 
que ve cap aquí.

INT. ABP BCN - ZONA COMUNA / DIA (DIA 1)   8 8
ANNA, CAP, ERMENGOL, PEP, SISQUET, RITA, MANOLO, JOAN, FREDERICA, 
TANJA

Anna i Cap esperen drets, amb certa formalitat. De cop s’obre la 
porta. Entren els Nord. Molt animosos i contents de veure l’Anna. 
NOTA: al principi no veiem el Pep. Obren els braços en veure 
l’Anna, se l’estimen. L’Anna s’emociona i també obre els braços i 
somriu. Però talla els seus sentiments de cop.

NORD
Anna! Bonica! Què fas! Estàs més prima! 
Ja menjes bé?

ANNA
Q-què feu aquí?

MANOLO
Hem vingut a fer els darrers papers per 
tot això de la independència.

RITA
I a veure’t. 
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FREDERICA
I a demanar-te que ens perdonis i tornis 
amb nosaltres, a la nostra República.

JOAN
És la teva República, Anna.

ERMENGOL
Si tu no véns, no valdrà la pena, Anna.

MANOLO
T’has passat, Ermengol.

ANNA
Tornar... No és tan senzill.

Es crea un silenci incòmode. El soluciona el Sisquet.

SISQUET
Bé, també hem vingut a buscar la roba del 
nostre Ministre de l’Interior. És l’únic 
que no tenia vestit.

De darrera de tot, surt en Pep. Duu una cartera.

PEP
Hola, Anna. Tenies raó. Tot ha canviat a 
Nord. Jo, ministre.

Pep ensenya la cartera: hi ha una inscripció que diu “República de 
Nord, Ministeri de l’Interior.

ANNA
Pep!

Anna l’abraça. Silenci emotiu. Cap el trenca i intervé.

CAP
Agent Solà... Bé, Ministre Solà. El 
felicito per la seva fulgurant carrera.  
Qui ho hagués dit, mirant el seu 
expedient.

PEP
Comissari. Al seu servei, pel que sigui.

CAP
Espero que la nostra coneixença 
desemboqui en una bona col·laboració 
entre els Mossos i les Forces de 
Seguretat de Nord. O com es diguin.

PEP
Forces Armades. Ho vam decidir al 
Consell. Va ser una proposta del Cullera. 
Però vostè no coneix al Cullera.
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CAP
No cregui. Aquests any ha entrat al 
temari de l’Acadèmia.

PEP
Cada dia ho posen més difícil als nous. 
El Cullera és el nostre ministre de 
Justícia.

CAP
Bé, és una opció.

Mentre Pep i Cap parlen, Nord envolta l’Anna, apassionats.

SISQUET
Vine amb nosaltres, Anna Obach. Tot ha 
canviat. T’ho passaries bé. El Manolo Pla 
és ministre de Foment.

ANNA
Li pega

MANOLO
Tenim projectes, Anna. Deixarem Nord que 
no el reconeixerà ni la mare que el va 
parir.

ANNA
Hi compto, Manolo, hi compto.

SISQUET
La Rita Coll és ministra de Turisme. La 
Margarida Tarrés, d’Economia.

JOAN
I jo sóc el President del CON: el Comitè 
Olímpic de Nord.

ANNA
Ostres, com una Infanta.

JOAN
(divertit) Sí! (S’ho pensa. A Frederica) 
S’està enfotent de mi?

ANNA
I tu, Tanja, ministra d’Agricultura?

TANJA
No. Pastora. Entre tant ministre, algú 
haurà de cuidar dels ramats.

SISQUET
Jo tampoc sóc ministre, Anna Obach. Si 
ets fixes, tots els ministres acaben fent 
la mateixa cara... Ostres, quina frase 
més bona. 
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Me l’apunto (mentre escriu en una tablet, 
parla amb l’Anna) No, jo m’he fet 
escriptor. Estic fent un bloc que mira 
molta gent. Ja sóc famós.

ANNA
(amb mala llet) I l’Ermengol, és el 
ministre portaveu, o ha deixat de dir 
mentides?

SISQUET
Volem que sigui el president. Però ell no 
sap què fer sense tu.

Ermengol, avergonyit, fa callar el Sisquet.

ERMENGOL
Des que t’has fet escriptor que no pares 
de dir xorrades. Anna, podem parlar en un 
lloc tranquil?

TRANS. 3 -  EXT FOGONY DIA.

INT. AJUNTAMENT -  DESPATX MARGARIDA / DIA (DIA 1)    17A 17A
MARGARIDA, RIUS, DIRECTOR MUSEU

Margarida està acabant d’escriure la seva renúncia com a 
alcaldessa. Davant seu, una mica ignorat, Rius.

MARGARIDA
Espera una mica, nen, que acabi la meva 
renúncia. 

RIUS
Una càrrec públic renunciant! Puc fer una 
foto? 

MARGARIDA
De què rius, Rius? Jo no m’apoltrono...I 
menys si m’espera un càrrec 
ministerial... (Somia)... Quin és el 
tractament d’una ministra? 
Excel·lentíssima? Hi ha una tradició al 
respecte o es pot actualitzar a lo 
bèstia, com els sous? 

RIUS
(Melancòlic) Et trobarè a faltar. 

MARGARIDA
Però nen, si em tindràs al país del 
costat!

RIUS
Sí, ja. Però tinc por que no sigui el 
mateix, floreta.
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MARGARIDA
Molta por i bla-bla-bla, però qui està 
“missing” ets tu. On t’has ficat aquests 
últims dies, que no t’he vist el pel?

RIUS
(Evasiu)... La família. 

MARGARIDA
(Llegeix el que va escrivint) “Perquè si 
tots us aixequeu aviat, sortireu de la 
crisi”. Ja està. Ah, se m’oblidava. 
“Visca Cata...” Ostres, la inèrcia. 
“Visca la República de Nord”. Ara sí. A 
prendre pel cul. (A Rius) Què deies de la 
família, Rius?

INT. ABP BCN - SALA D’INTERROGATORIS /  DIA (DIA 1) 9 9
ERMENGOL, ANNA

Ermengol i Anna entren en una sala d’interrogatoris, molt asèptica 
i amb el mobiliari mínim. Ermengol, cohibit. Anna, molt segura i 
dominant. Fa seure a Ermengol al lloc de l’interrogat. Ella es 
passeja per darrere seu. De tant en tant se li acosta sobtadament 
per darrere, c o m fan e l s polis de l e s pel·lícules quan 
interroguen. Tot i això, Ermengol no deixa d’intentar ser 
simpàtic. Sense dir cap paraula, Anna li fot una bofetada a 
Ermengol que encaixa amb sorpresa i resignació. Fa mal, però.

ANNA
T’ho debia.

ERMENGOL
Però podries haver-te estalviat els 
interessos, dona.

ANNA
Què vols, Ermengol? Què voleu? Per què 
heu vingut.

ERMENGOL
T’estimen, Anna... Jo també.

ANNA
Em vau prendre el pèl. Tots. Tu també. Jo 
no puc tornar a Nord.

ERMENGOL
Van ser una munt de confusions. Tot té 
una explicació.

ANNA
Ermengol, tothom que seu a la cadira on 
seus ara, diu exactament el mateix.
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ERMENGOL
Ho veus? Tanta gent no pot estar 
equivocada.

ANNA
Et dono un parell de minuts perquè em 
donis una explicació, si la tens.

ERMENGOL
És la típica història. Noi coneix noia, 
noi perd noia, noi declara la 
independència...

ANNA
Un minut trenta.

ERMENGOL
Tot va anar molt ràpid. No vas ser 
enganyada. Havia de prendre decisions. O 
et deixava plantada o Nord perdia la seva 
oportunitat de...

ANNA
Ahà! Ho veus? Em vas deixar plantada.

ERMENGOL
Sí, però quants xicots que planten la 
xicota en una cita poden dir: ho sento, 
carinyo, he arribat tard perquè estava 
declarant la independència?

ANNA
Et sorprendries.

ERMENGOL
(De cop, molt seriós) Mira, Anna, a Nord 
farem un país. I jo vull fer un altre 
país. Amb tu. Tots dos sols en un país 
nou.

ANNA
Un país...? Tu i jo érem un planeta. Em 
vas trencar el cor.

ERMENGOL
Però Anna, quants cops a la vida un pot 
sentir el que tu i jo sentim? Pensa-ho.

ANNA
Ja ho he pensat. Molt. Un. Dos. Tres 
cops, com a màxim. La vida no dóna per a 
més.

EXT. CARRERS BCN /  DIA (DIA 1)   10 10
ANNA, QUICO, ERMENGOL, PEP, SISQUET, RITA, MANOLO, JOAN, 
FREDERICA,TANJA.
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Nord s'acomiada d'Anna. En un carrer proper a l’ABP havien aparcat 
la furgoneta. És una furgoneta retolada amb "República de Nord. 
Presidència". Tots hi pugen. L´últim a pujar és l’Ermengol. Mira 
l’Anna. Silenci. Entra. Quan la furgoneta se'n va descobrim que, 
darrere, hi ha Quico amb una maleta. I un somriure tímid.

QUICO
Jo... Jo he vingut a quedar-me. Jo ja no 
hi faig res, a Nord. 

INT. ABP BCN - PASSADÍS / DIA  (DIA 1)  12 12
ANNA, QUICO

Anna deixa a Quico assegut en una cadira al passadís. Important: 
hi ha d’haver un telèfon disponible al set (en un mostrador, a la 
paret...) 

ANNA
Què és això de quedar-te a Barcelona, 
tiet?

QUICO
(desesperat) No me n’aniré sense tu. 
Necessito la teva ajuda. Anem cap a casa 
i t´ho explico. Els de Nord volen ser 
ministres, i deixaran de ser 
independents. No saben que la 
independència és... és... (busca les 
paraules)

ANNA
Tant se val, tiet. No puc. Tinc una 
reunió molt important. A més, no tinc 
casa. M’estic en un hotel.

QUICO
(Indignat) T’estàs en un hotel, amb la 
mare i ta germana a quatre carrers?!

Anna, avergonyida.

QUICO
Segur que ni les has vistes des que has 
tornat! Va anem, ara mateix!

Anna treu un bitllet i li dóna al Quico, que ho refusa.

ANNA
Mira, té. Demana un taxi i ves a casa de 
la mare.

QUICO
Ni pensar-ho! T’espero i anem plegats. 
Quina vergonya, no anar a veure la mare!

Anna és retira. Es gira per dir alguna cosa, però no té paraules.

GRAN NORD                          S02E01: RETORN A NORD                          10-10-2012                 

10                            



QUICO
Si, ja ho sé. Sort que he vingut per 
posar ordre.

Anna és retira molt emprenyada. Quico treu un paperet molt 
doblegat de la butxaca. Al paperet hi ha un número apuntat. 
S’apropa al telèfon. Marca.

QUICO
Laura! Sóc el Quico. On ets? (Cara de 
meravella) No fotis!!!

INT. ABP BCN - DESPATX CAP / DIA (DIA 1)   13 13
ANNA, CAP, 2 MOSSOS

Una altra reunió a l’ABP. Continuen amb la guerra entre bandes.

MOSSO 1
El cap de la banda dels Guarros és el 
Colom, i el cap de la banda dels Guapos 
és el Lucas.

ANNA
No em sonen.

CAP
La seva última fitxa policial és dels 60. 
Des de llavors, no els hem tornat a 
veure. De fet, no sabem ni on viuen, ni 
com són, ni els seus noms actuals.

Anna obre el seu dossier. En efecte, veu 2 fotos policials de dos 
adolescents dels 60.

CAP
La ciutat no està per maldecaps, i 
aquests ara decideixen barallar-se. Ho 
hem d’impedir, de manera que...

Sona el mòbil de l’Anna. El silencia. Torna a sonar. S’aparta una 
mica i despenja. 

ANNA
(a telèfon) Què? Tiet, que estic en una 
reunió!  Com?  Una emergència? (A Cap) Es 
tracta d’un assumpte familiar urgent. Si 
em disculpen.

CAP
(Irònic) Faci, faci. Ja sap on trobar-
nos.

Anna surt.

CAP
(preocupat per l’Anna) Aquesta noia... 
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INT. ABP BCN - PASSADÍS / DIA (DIA  1)     14 14
ANNA, QUICO

Anna surt i es troba al Quico al passadís, encara amb el telèfon a 
la mà. 

ANNA
Tiet, em despatxaran!

Quico penja el telèfon, molt dinàmic.

QUICO
Anem!

ANNA
On?

Quico li ensenya el palmell de la mà. L’Anna llegeix una cosa que 
té escrita a la mà.

QUICO
A aquesta adreça.

ANNA
Qui hi viu aquí?

QUICO
Confia en mi. Va anem!

Tots dos surten pitant. Anna, una mica mosca.

EXT. BANC BCN / DIA (DIA 1)       15 15
ANNA, NÚRIA, LAURA, QUICO, 2 MOSSOS, 4 MANIFESTANTS

Entrada d’una entitat bancària. Núria està encadenada a la porta 
(impedeix que ningú entri). Al costat d’ella, la Laura. Quatre 
manifestants (gent vestida normal, res d’okupes) la recolzen. Un 
parell de mossos uniformats intenten que la gent del carrer no 
s’hi afegeixi. 

MANIFESTANTS
Som persones, i no mercaderies!!!! (no 
paren fins que la Laura els faci callar)

QUICO
Quina gent (il·lussionat) És... és com 
ser a Nord.

ANNA
Què fem aquí, tiet?

QUICO
Hem vingut a veure la mare.

ANNA
La mare? Aquí?
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Laura al davant de la porta i al costat de la Núria veu l’Anna i 
la saluda.

LAURA
Quico! Anna! Nena! 

QUICO
Laura, maca! Núria, Ei!

Anna fulmina el Quico amb la mirada. S’apropa a Laura. Per això, 
s’ha d’identificar als mossos.  Abraça a la Laura. Núria fa la 
salutació de Nord: Ei!

ANNA
Què feu aquí?

LAURA
I vosaltres, què feu aqui?

QUICO
A Barcelona? Jo he vingut avui.

ANNA
(Tallada) Jo... jo... fa uns dies 

Laura fot un calbot a l’Anna.

LAURA
Molt bonic. Tornes de Nord i no dius res 
a la teva família! 

ANNA
(Com una nena) Però mama...

QUICO
Digues, que sí, Laura. I tu (fot un 
calbot a l’Anna) saluda a ta germana.

ANNA
Núria.... et veig diferent. El 
pentinat...? No! En comptes d’encadenar-
te a un arbre, t’has encadenat a un banc!

NÚRIA
(simpàtica) Bingo! Hola, Anna, maca.

LAURA
I això és tot? (li fot un calbot a 
l’Anna) Fes -li un petó a la Núria, dona!  

ANNA
(Li fa un petó, tallada)Com estàs, Núria?

NÚRIA
Ja ho veus. De conya.
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MANIFESTANT 1
(A Manifestant 2) Ostres, tu, la poli 
està confraternitzant! 

ANNA
I ara què? Què voleu? Que li tregui les 
castanyes del foc a la Núria, com sempre?

NÚRIA
No. Ara mateix vull que m’expliquis què 
és això de tornar de Nord i no venir a 
veure’ns.

ANNA
(Silenci) N-no estic passant una bona 
temporada.

LAURA
Ja ho sé.

ANNA
No. No ho saps.

LAURA
Anna, el pare em va deixar quan tenies 10 
anys. Sé el que és una mala temporada. 

Anna mira la mare. S’emociona, s’enfonsa. Comença a plorar.

ANNA
(plorant) M’ha deixat... L’Ermengol m’ha 
deixat... I els de Nord s’han begut 
l’enteniment... I cada matí vull esmorzar 
un panet de Nord i no n’hi ha... tot... 
tot és una merda...

LAURA
(Abraçant-la) Molt bé, nena. Ja ho has 
dit. Jo vaig trigar anys a dir-ho.

NÚRIA
(Cridant a un mosso) Mosso! Treu-me 
d’aquí! No veus que vull abraçar ma 
germana! Cony de mossos! Tinc la clau a 
la butxaca. Ràpid.

Mosso 1 s’atansa a Núria i la allibera. Núria, lliure, s’abraça a 
Anna, Laura i Quico i ploren. Els manifestants comencen a 
aplaudir. I a cridar:

MANIFESTANTS
Sí es pot, sí es pot, sí es pot!!!

Els manifestants s’abracen també a l’Anna ,i posteriorment, als 
Mossos, que estan fora de lloc. Finalment, els mossos canten: 

MOSSOS
Sí es pot, sí es pot, sí es pot!!!
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Anna, Laura i Núria no paren d’abraçar-se.

LAURA
Ha costat, però ja estem juntes. Apa, 
anem a casa.

INT. CASA LAURA BCN - SALA / DIA (DIA 1)16 16
ANNA, NÚRIA, LAURA, QUICO

Anna, Núria i Quico a la taula del menjador. Arriba la Laura. 
Porta 4 cerveses.

LAURA
I ara explica’ns. Què ha passat a Nord?

QUICO
S’han tornat bojos. Volen ser ministres!

ANNA
Passa el que diuen els diaris. Seran 
oficialment independents d’aquí a 48 
hores. Tothom reconeix la seva sobirania. 
Què estrany, no?

NÚRIA
Mola.

ANNA
No. No mola. Núria.

NÚRIA
Abans et molava, això de la 
independència.

ANNA
I em mola. Però els de Nord no saben on 
s’estan ficant. Ells són tots iguals.... 
Són... són independents. 

NÚRIA
No. Ho seran ara. I això de la 
independència, mola. 

ANNA
(parodiant la Núria) Mola, mola, mola... 
Creix, Núria, sisplau!

LAURA
Bah, no et capfiquis amb Nord, nena, Si 
és el seu destí ser Estat, ja s’ho faran.

ANNA
Ningú té un destí escrit, mare.

QUICO
No creguis. Tu, per exemple, ets 
Cavaller. No ho pots canviar.
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NURIA
És cert que duies l’anell aquell tan gran 
del tiet Quico? On el portes?

ANNA
(Anna, tallada)  Ja no sóc cavaller. 

LAURA
I amb l’Ermengol, nena, què ha passat?

INT. CONSELL - SALA / DIA (DIA 1)19 19
ERMENGOL, PEP

Ermengol acompanya a Pep a guardar la cartera de Ministre 
d'Interior. Pep, que va vestit molt elegant, amb americana i 
corbata, entra al Consell amb una mica de por. 

ERMENGOL
Passa, Pep. Ets un membre més de Nord, hi 
tens tot el dret. Malgrat que no puguis 
votar encara. El llibre diu ben clar que 
per votar has de matar la bèstia i...

PEP
El Consell, què guai... (admirat) 
Ermengol...

ERMENGOL
Digues.

PEP
Estàs segur del pas que donarem?

ERMENGOL
I tant. En breu, Nord serà un país 
normal.

PEP
No tan normal. Serà l’únic país del món 
on mai aniriria l’Anna.

Ermengol no respon. Guarda la cartera en el faristol del Llibre de 
Privilegis.

INT. CASA LAURA BCN - SALA / DIA (DIA 1)18 18
ANNA, NÚRIA, LAURA, LAIA, QUICO

Anna, Núria, Laura, continuen amb la seva tertúlia.

ANNA
I molt parlar de mi, però tu tampoc has 
vingut a veure’m a Nord. Li hagués anat 
bé a la Laia. Però, clar, si pujes a Nord 
no podries encadenar-te a cap banc.
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NÚRIA
No he pogut anar-hi, Anna, creu-me.

ANNA
La teva agenda de manifestacions t’ho 
impedia, oi? Núria, que tens una nena. Ja 
és hora de deixar de viure com si 
qualsevol dia fos l’últim, dona.

Entren Laura i Quico. Quico duu als braços la Laia. Laia, 
carinyosa, es llença als braços d’Anna.

QUICO
Mireu qui ha vingut de l’escola!

LAIA
Tieta Anna! Has vingut per dur-me a Nord?

ANNA
No puc, Laia, tinc molta feina a 
Barcelona.

LAIA
Millor. Jo tampoc hi puc anar. Haig de 
cuidar la mare. També tinc molta feina.

ANNA
(Escèptica) Què li passa a la mare? Li 
has de portar l’entrepà a la seva nova 
feina al banc?

LAIA
Ha estat molt malalta.

L’Anna mira a la Núria. Li mira els braços i li arremanga les 
mànigues. Veiem que la Núria té els braços embenats (IMPORTANT: 
parcialment, a l’alçada dels colzes; del vendatge surt una vàlvula 
per posar-hi gota-a-gota)

LAIA
Per això viu cada dia de la seva vida com 
si fos l’últim, diu. 

QUICO
És clar. La teva mare és una valenta.

La Laia, que en cap moment ha deixat de somriure, fa un petó a la 
mare. Li torna a posar les mànigues bé.

LAIA
(A la Laura) Què hi ha per dinar, àvia?

LAURA
Anem a veure que hi ha a la cuina.

Laura, Quico i Laia surten de la sala. Moment “germanes”. Anna 
mira fixament emocionada a la seva germana. L’agafa de la mà. 
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ANNA
La malaltia? Un altre cop?

NÚRIA
Ha tornat. És l’últim combat. Sembla que 
estic guanyant jo.

ANNA
Per això no vas pujar a Nord.

NÚRIA
(animosa) No podia, Anna. I encara avui 
tinc por de no poder tornar-hi mai més. 

ANNA
El Quico té rao. Ets una valenta. Mai has 
tingut por. Ni dels homes, ni de la 
feina, ni dels bancs.

NÚRIA
Ara sí. Tinc molta por. (somriu) Per això 
m’encadeno més.

Silenci. Després, Anna parla emocionada i accelerada.

ANNA
Anirem a Nord. Jo et portaré. T’ho 
prometo. (somriu, amb ironia) El dia que 
pugui anar a Nord sense voler trencar la 
cara a ningú.

NÚRIA
Sí, hi anirem. I el tiet Quico ens fara 
una cabana al menjador, amb quatre 
llençols, i dormirem com dues princeses 
índies. Aviat.

ANNA
I esmorzarem panets de Nord.

Silenci. En això, sona el mòbil de l’Anna. Despenja.

ANNA
(A telèfon) Hola, Comissari.... Ho sento, 
però hauran d’esperar més. Tinc coses 
importants a fer (penja)

Laia, Quico i Laura han escoltat la conversa telefònica de l’Anna.

LAURA
Aquesta nena... ha canviat.

QUICO
Clar, què et pensaves? Que no la 
cuidaria, a Nord?

LAIA
Iupi. La tieta ha canviat.
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INT. AJUNTAMENT - DESPATX MARGARIDA / TARDA (DIA 1)    17B 17B
MARGARIDA, DIRECTOR

DIRECTOR
(Entrant) Que puc?

MARGARIDA
No veu que ja ha pogut? Què vol? Ah és 
vostè... Quin honor tenir davant meu al 
Director del Museu dels Pirineus més gran 
dels Pirineus. No cregui que l’hem 
oblidat. Sense vostè no tindríem 
independència. Ja li posarem una placa. I 
farem un pica-pica.

DIRECTOR
Precisament d’això volia parlar.

MARGARIDA
No hi ha gaire a parlar. Seria un pica-
pica molt sobri. Són temps difícils per a 
la República de Nord, estem davant d’un 
procés difícil i ple de sacrificis i... 

DIRECTOR
No. El que volia parlar era d’això.

Director apropa a Margarida un full extret de la seva cartera.

MARGARIDA
Què és això?

DIRECTOR
Tothom hauria de saber què diu aquest 
document.

MARGARIDA
(Acollonida) Ui. ui, ui. Sempre es diu 
això dels papers que ningú hauria de 
saber que hi posa. Què dimonis és això?

Comença a llegir. Al·lucina. Mentre llegeix, el director va 
parlant. 

DIRECTOR
Estava escrit al darrere del pergamí amb 
el que el rei donava la independència a 
Nord. Estava molt degradat. És clar, no 
és tinta de la cancelleria reial, sinó 
del Consell de Nord, més dolenta... És 
molt important.

Margarida vol estripar el paper, però es talla.

MARGARIDA
I tant que ho és. I sap el que farem? Ho 
deixarem a les meves mans. 

GRAN NORD                          S02E01: RETORN A NORD                          10-10-2012                 

19                            



DIRECTOR
M’ho temia.

MARGARIDA
I ara, si no té cap altre document, ja 
pot pirar. Apa, tanqui la porta per fora.

Director s’aixeca. Saluda formalment a Margarida. Fa cara de pòker 
-sap que la Margarida passarà del document-. Surt. Margarida agafa 
el paper i el fica a la màquina de destrucció de documents.

TRANS. 4 - EXT. BCN SURT EL SOL

INT. CASA LAURA - SALA / DIA (DIA 2)20 20
ANNA, QUICO, NÚRIA, LAURA, LAIA

Quico, Núria, Laura i Laia esmorzen, molt animats. Anna entra 
vestida de carrer i cara de dormida. Anna, s’asseu i comença a 
esmorzar.

LAURA
Què, has dormit bé?

ANNA
He dormit millor al sofà que tots aquest 
dies a l’hotel.

QUICO
Ho veus? 

LAIA
Seu, tieta. Estem esmorzant tota la 
família.

NÚRIA
Quant temps fa que no esmorzaven tots 
plegats, aquí, a Barcelona?

LAURA
Uf. La tira. 

Sona el mòbil de l’Anna. Despenja, alarmada.

ANNA
Senyor comissari. M’agafa de camí. Ara 
mateix estic entrant a l’ABP (penja) 
Quina vergonya, dir mentides davant d’una 
nena petita.

LAIA
No passa res. Tothom diu mentides als 
nens. És divertidíssim.
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ANNA
És per acostumar-vos a les mentides de 
quan sigueu grans, que ja no són tan 
divertides.

Anna s’acaba el cafè d’un glop. Surt ràpid.

ANNA
Família, vaig a la feina, a empaitar 
mentiders dolents.

QUICO
Vaig amb tu.

ANNA
Però...

QUICO
T’ho explico pel camí. 

Anna sospira i surt amb Quico.

22 SIT: EMBÚS A BARCELONA

INT. COTXE ANNA / DIA (DIA 2)22 22
ANNA, QUICO

Quico i Anna al cotxe. Quico mira, fascinat, els carrers de la 
ciutat, mentre parla amb l’Anna.

QUICO
Deu ser raro viure en un poble on no 
coneixes els teus veïns.

ANNA
No és raro. Passa a tot arreu. Fins i 
tot, a Nord.

QUICO
(riu) És cert. Ets una noia llesta.

ANNA
I tu un home llest. Diga’m, aquesta 
fal·lera de venir amb mi a la ABP... Què 
és el que vols?

QUICO
Ajudar-te

ANNA
A què?

QUICO
No ho sé. Què feu els polis?
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ANNA
No és el teu estil, col·laborar amb la 
policia...

QUICO
No, però si tu em grates l’esquena, jo et 
grato l’esquena. Si jo et faig un favor, 
tu me’l tornes...

ANNA
Tiet, què vols?

QUICO
Deixa’m ajudar-te en el que sigui. I, a 
canvi, vine amb mi, a Nord. Torna a ser 
Cavaller. Ajuda’m a impedir que Nord faci 
una bogeria.

ANNA
Independitzar-se no és cap bogeria. A 
més...

QUICO
A més?

ANNA
Això és Barcelona, tiet. Dubto que un 
petit contrabandista de poble pugui 
ajudar-me a evitar una guerra de bandes a 
la gran ciutat. 

QUICO
M’estàs dient vell?

ANNA
No. Això és una gran ciutat, sense cor. 
No la comprens. No em podries ajudar a 
res... (mira el trànsit) Un altre cop 
embús. L’ABP està a 10 metres i trigarem 
10 minuts a arribar. 

QUICO
Surt. Ves a la feina. T’aparco el cotxe. 
Ja et pujarè jo les claus.

ANNA
(Sorpresa) Però saps conduir?

QUICO
Què et penses?

Anna es mira el rellotge. S’ho pensa. Es treu el cinturó de 
seguretat.

ANNA
El pàrquing és la primera a la dreta. 
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QUICO
No te’n penediràs. I si jo et grato 
l’esquena, tu...

ANNA
Ni t’ho pensis.

INT. ABP BCN - ZONA COMUNA / DIA (DIA 2)23 23
ANNA, CAP, 2 MOSSOS

Anna entra a mitja reunió. Mirades de censura dels Mossos i el  
Cap. Anna agafa el dossier informatiu i s’asseu.

ANNA
Disculpeu el retard. El trànsit. Poseu-me 
al dia, sisplau.

CAP
Estem com vostè. Arribant tard al que 
sigui que aquestes bandes estiguin 
preparant. 

ANNA
Cap novetat respecte ahir?

CAP
Mínimes. Vol que se les expliqui o 
prefereix atendre les trucades de la seva 
família?

ANNA
Ostres... m’he deixat el telèfon al 
cotxe...

CAP
Perfecte. Així, tindrem l’honor de tenir-
la a una reunió sencera. 

De cop, sentim el soroll d’un accident de transit al carrer. 
L’Anna, sospira, s’aixeca. Mira per la finestra. Surt.

ANNA
Si em disculpen. Crec que tinc un altre 
problema familiar.

Anna surt, davant de la mirada meravellada del seu cap i companys. 
Surt amb el dossier policial a les mans.

INT. ABP BCN - PASSADÍS / DIA (DIA 2)24 24
ANNA, QUICO

Quico, assegut. Està trasbalsat. Ha desaparegut la seva seguretat. 
Al seu costat, l’Anna intenta tranquilitzar-lo. Ha deixat el 
dossier policial a la cadira del costat del Quico.
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QUICO
No entec què ha passat. No ho entenc... 

ANNA
No passa res, tiet. Tu estàs be?

QUICO
Millor que el teu cotxe. Tot el morro 
aixafat... No es podia ni obrir la 
guantera!

ANNA
Fantàstic, sense mòbil i sense claus de 
casa fins vés a saber quan... Mira, agafa 
aquests diners (treu un bitllet de 20), 
pren un taxi i torna a casa de la mama. 
Jo plegaré molt tard, no em pots esperar 
aquí.

QUICO
Estàs boja? Jo no torno a pujar a un 
cotxe en ma vida. A més, vull ajudar-te. 
En quin cas esteu treballant? Tu em 
grates la...

Quico agafa el dossier. Mira la foto dels 2 mafiosos joves.

QUICO
Ostres, ara empaiteu nens?

Anna li treu de les mans el dossier.

ANNA
Això no són coses teves. Va, vine amb mi, 
et portaré a un lloc on no molestis.

QUICO
(vulnerable) Et molesto?

ANNA
No. I ara. Però una comissaria no és un 
bon lloc per un home perillós com tu (li 
fa l’ullet. Després, per a sí mateixa) 
... si avui no em foten fora...

INT. BAR BCN / DIA (DIA 2)25 25
ANNA, QUICO, PEPITO

L'Anna porta el Quico agafat del braç com si fos un nen que s'ha 
portat malament. Entren al bar.

ANNA
Portem ja tres bars. Aquest tampoc t’està 
bé?
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QUICO
Aquest és ideal. És com més de poble. I a 
prop de la comissaria. No t’he fet 
caminar gaire, eh.

ANNA
Doncs t’esperes aquí (l’asseu a una 
cadira) i quan acabi, ja vindré a buscar-
te. Però seran les tantes, eh?

Anna treu un bitllet de 50. Li ofereix a l’amo del bar, el Pepito, 
amb qui parla discretament.

ANNA
Tingui. Doni-li de menjar i tot el que 
demani. Bé, tot no. Només dos carajillos 
de rom, eh. I, sobre tot, no el deixi 
marxar del bar fins que jo torni, al 
vespre.

PEPITO
Compti amb mi, senyoreta.

ANNA
(A Quico) Fins al vespre, tiet.

Anna surt. Deixa un Quico molt fràgil, que en sortir l’Anna, 
recupera el seu posat murri. 

QUICO
(A Pepito) Què petit és el món, Pepito! 
Precisament volia parlar amb tu.

Pepito s’acosta, amb somriure còmplice.

INT. ABP BCN - ZONA COMUNA / DIA (DIA 2)26A 26A
ANNA, MOSSOS

Escena sense diàleg i amb música de fons. Anna busca informació a 
l'ordinador, repassa notes i documents, retalls de diari... Un 
altre mosso se li acosta, li lliura uns papers i li comenta alguna 
cosa. Per les seves expressions, no sembla que la cosa estigui 
avançant gaire...

TRANS. 5 - EXT NORD / NIT

INT. CA LA RITA / NIT (DIA 2)             21 21
RITA, MANOLO, JOAN, DIRECTOR DEL MUSEU

Joan torna d’entrenar suat. Rita està molt atrafegada, amunt i 
avall amb llençols. Manolo l’ajuda, de manera més relaxada.

JOAN
Mare! El sopar!
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RITA
Mira, fes-t’ho tu mateix, que avui vaig 
de bòlit.

JOAN
Així no hi ha qui es concentri per 
competir als mundials. Mare, que vinc de 
fer un 3000!

RITA
No et passarà res per ser l´únic membre 
d’un Comitè Olímpic que es faci el 
menjar.

Joan va darrera de la barra. Comença a fer-se un entrepà.

MANOLO
Has de disculpar la Rita. Està molt 
nerviosa. Imagina’t, el dia de la 
independència vindran aquí a dormir totes 
les autoritats espanyoles, catalanes, 
andorranes i europees. 

JOAN
Doncs ja saben el que els espera. Perquè 
els tallarem l’aigua a l’hora de la 
dutxa, com quan venien a dormir aquí els 
inspectors de Sanitat, no?

MANOLO
Ai, Joan. Els temps canvien i tu no te 
n’has assabentat. Ara ens agraden els 
inspectors de Sanitat. 

RITA
I les autoritats espanyoles, catalanes, 
andorranes i europees són... (medita la 
paraula). Són companys. Col·legues.

JOAN
Doncs mira, no et veig dient-li al rei, 
“Què passa, col·lega?”

RITA
Jo no ho faré. I tu et cuidaràs molt de 
fer-ho. Hem d’estar a bones amb totes les 
autoritats.

Entra el director del Museu.

DIRECTOR
Bon dia, no sé si es recorden de mi.

JOAN
Doncs ara mateix...
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MANOLO
No li deurem cap factura, oi? (recorda) I 
tant! Si és el Director del Museu, l’home 
que ens va fer saber que érem 
independents! No sap com li estem 
d’agraïts. Qualsevol dia li posarem una 
placa i farem...

DIRECTOR
Un pica-pica. Sí, sí. Estic buscant al 
Quico. Encara és el cavaller protector, 
no?

MANOLO
(Dubta) Doncs no li sabria dir qui és el 
cavaller protector ara mateix... Però el 
Quico no hi és. Està a Barcelona.

DIRECTOR
Sap si tornarà aviat?

RITA
Pinta que no. 

INT. ABP BCN - ZONA COMUNA / NIT (DIA 2)26B 26B
ANNA, MOSSOS

Continuació de 26A. Anna continua treballant i investigant. Nit.

INT ABP BCN - DESPATX CAP / NIT (DIA 2)28 28
ANNA, CAP

Anna entra, ofuscada, al despatx del Cap, que fa cara d'estar 
també ofuscat. 

CAP
Em avançat alguna cosa? Oh, disculpi, 
segui, sotsinspectora.

Anna seu, desanimada.

ANNA
Res... O gairebé res. Sabem que es 
prepara alguna cosa per demà, a les 6 de 
la matinada. Però no sabem on ni per què. 
Als barris del Guapo i del Guarro hi ha 
molta tensió. Cap confident vol parlar 
per por a les represàlies.

CAP
Bé. Han fet el que han pogut. Perquè, 
Anna, ha fet tot el que ha pogut, oi? 

ANNA
Comissari, he fet tot el que puc i més.
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CAP
Sí, disculpi’m... només podem fer una 
cosa: posaré en alerta el màxim d’unitats 
per demà a les 6. Allà on comenci la 
gresca, arribarem tard... Pot anar-se’n, 
sotsinspectora.

Cap despenja el telèfon. Anna fa per sortir.

INT. BAR BCN / NIT (DIA 2)29 29
ANNA, QUICO, PEPITO, PERE, MIQUEL

Anna entra al bar, fatigada. L’amo del bar, el Pepito, està a la 
barra, netejant gots. A la taula on havia deixat el Quico, veu el 
Quico amb Pere i Miquel. Estan fent un dominó, mentre parlen. Anna 
somriu en veure que el Quico fa amics a la ciutat. S’apropa a la 
taula. Es posa darrere del Quico

ANNA
Disculpa pel retard, tiet, però... 

QUICO
(La fa callar. Està molt atent a la 
partida) Psssss! ...El pitu doble! Tanco 
i guanyo. 

Els dos avis, s’emprenyen.

MIQUEL
És la teva filla?

Quico apropa una cadira i fa seure l’Anna. Comença a recollir a la 
capsa les peces del dominó.

QUICO
Com si ho fos.

ANNA
Encantada, senyors. 

QUICO
És mosso. 

MIQUEL
Renoi. Una mosso. No seràs tu la que va 
amb la grua? Ahir li van agafar el cotxe 
al meu gran. Pobre, quina temporada 
porta. S’acaba de separar.

ANNA
Ho sento molt. 

PERE
Com el meu. Ai, els fills.
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MIQUEL
Els eduques, els hi dones tot el que 
tens, els deixes volar. I s’estavellen. 

QUICO
Com la meva.

ANNA
Tiet, que jo no m’he separat. Jo... jo... 
Va ser ell!

PERE
Va ser ell, va ser ell. Tots diuen el 
mateix. 

MIQUEL
Són joves. Pensen que la vida és llarga, 
que tenen temps de tornar a començar 
sempre...  

ANNA
Home, sí que ho és, de llarga.

PERE
Sí. Llarga. Però molt estreta. Hi ha cops 
que no pots fer gaires moviments cap 
enrere. 

INT. CA LA RITA / NIT (DIA 2)        27 27
RITA, MANOLO, ERMENGOL, PEP, JOAN, FREDERICA, SISQUET, CULLERA

Nord reunit en una taula. Tenen un munt de papers. Estàn ultimant 
els detalls de la cerimònia de demà. De fet, estan grapant 
documents. Només falta Manolo. Sisquet està fent fotos a tothom, 
pel futur passaport de Nord. Té muntat un fons de color blanc i un 
focus, per fer fotos tipus carnet.

SISQUET
(A Joan) Et toca, Joan Coll.

JOAN
Per això estic ara! Demà serem una 
República i el més calent és a l’aigüera.

SISQUET
Són les fotos pel passaport, home. 

Sisquet mira la foto que ha fet al Joan.

SISQUET
Si bé, no entenc perquè posem fotos als 
passaports. Ningú se sembla a la seva 
foto del passaport. Au, Cullera, mira 
l’ocellet.

Cullera fulmina amb la mirada al Sisquet.
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CULLERA
Res de fotos, carallot.

SISQUET
(Espantant) Quina mirada, Cullera. Jo no, 
perquè sóc un valent, però la càmera se 
m’ha cagat al damunt.

PEP
Quin home, aquest Cullera. Mira així a un 
ou cinc segons, i ja té una truita.

Arriba Manolo. Molt atrafegat. Porta molts papers i -important-, 
un plànol arquitectònic.

MANOLO
Brillo, brillo, brillo! Que demà és el 
dia i no arribem, no arribem. 

Manolo deixa els papers a la taula. Se li cau el plànol. Sisquet 
l’agafa del terra, i l’obre. El Manolo fa pel treure-li de les 
mans.

SISQUET
Què és això, Manolo Pla?

MANOLO
Són coses del govern. No ho entendries.

CULLERA
Ja sabem que ningú entén les coses de 
govern. Però què és això, Manolo?

ERMENGOL
Manolo, ens amagues alguna cosa?

MANOLO
Jo? Un ministre? De què aneu. Es tracta 
del plànol del Banc Nacional de Nord. 

FREDERICA
A veure.

Frederica estén el plànol a la taula. Tot Nord el mira.

FREDERICA
Això ocupa molt espai, no?

MANOLO
No tant. L’enrotlles i cap a qualsevol 
lloc.

ERMENGOL
La Frederica no parla del plànol. Parla 
de l’edifici.
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MANOLO
(A la defensiva) El projecte el van votar 
al Consell. I per unanimitat.

ERMENGOL
Però no vam votar un edifici de (compta) 
un, dos, tres, quatre...

FREDERICA
Sis pisos.

MANOLO
Ja coneixeu els arquitectes. S’animen, 
s’animen i...

ERMENGOL
Collonut. Demà som Estat i avui ens 
assabentem que l’edifici més gran de Nord 
serà un banc.

MANOLO
Tecnicament, no serà així. Us ho puc 
garantir 

RITA
Em treus un pes del damunt

MANOLO
(avergonyit) No, i ara. L’edifici més 
gran serà un gran complex d’hotels i 
casinos. Però encara no està calent. 

ERMENGOL
Jo ja estic prou calent.

MANOLO
Ermengol, estem per la independència o no 
estem per la independència? Parles cinc 
minuts amb l’Anna i ja et tires enrere.

Tothom mira a l’Ermengol. Ermengol, tallat.

ERMENGOL
Jo estic amb Nord. Ja ho sabeu.

JOAN
(A Manolo) I per què volem un banc tan 
gran? Nosaltres no tenim tans diners.

Silenci. Tothom mira a Manolo, esperant una resposta.

MANOLO
Necessitem un banc gran perquè allà 
dintre no guardarem els nostres diners. 
Guardarem els diners de molta gent.

CULLERA
(Irònic) Ui, ui, ui
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PEP
(A Cullera) Jo no ho hauria dit millor: 
ui, ui, ui.

30 SIT - EXT COTXE PUNKY-RASTAFARI PER CARRETERA / NIT

INT. COTXE PUNKY RASTAFARI / NIT (DIA 2)   30 30
DIRECTOR MUSEU, PUNKY-RASTAFARI

El director del museu va de copilot en un cotxe d'un punky-
rastafari. No se'l nota gaire còmode ni segur. 

PUNKY
Quina potra tiu. Ja no hi ha autobusos 
cap a Barcelona i el taxista avui estava 
malalt. Si no m’hagués aturat, avui no 
baixaves.

Mentre parla, Director treu mòbil i paper, i marca un telèfon

DIRECTOR
I no sap com li ho agraeixo.

PUNKY
És xulo ajudar-se, tiu. És... (busca la 
paraula) atòmic. Tot i que amb aquesta 
carraca trigarem un ou.

Director truca Anna. Marca llegint un postit. Sentim el missatge: 
“l’abonat està desconectat o fora de cobertura”.

DIRECTOR
(Per a sí mateix) Aquesta Anna Obach no 
contestarà mai. (A Punky) En arribar a 
Barcelona, em podria acompanyar a una 
comissaria que li diré?

PUNKY
Ho sento, tio. Tincs pinta d’anar per 
voluntat pròpia a una comissaria?

INT. BAR BCN / NIT (DIA 2)31 31
ANNA, QUICO, PEPITO, PERE, MIQUEL

MIQUEL
(A Quico) Nosaltres haurem d’anar 
passant. Una altra partideta demà?

QUICO
No crec que tingui temps.
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MIQUEL
Des que ja no treballem, temps és l’única 
cosa que tenim. Ara toca als joves. Jo li 
vaig deixar el negoci al nen fa temps. 

PERE
Jo també. Ara tot és jugar a dominó. I 
veure com els nois la caguen. 

Els dos vells, per acomiadar-se del Quico, li fan una abraçada 
molt densa, que no toca entre desconeguts. Surten del bar. 

ANNA
Et deixo sol una estona i fas amics per 
tota la vida.

QUICO
La gent que coneixes en una estona, no 
són amics per tota la vida. 

ANNA
Així doncs, aquestes abraçades...?

QUICO
M’acomiadava de dos grans amics. El Pere 
i el Miquel. Vam passar molt de temps 
junts, a la presó.

ANNA
Pere i Miquel, no havia sentit mai parlar 
d’aquests.

QUICO
I tant que sí. Els coneixes. Són el Lucas 
i el Colom. He vist que tenies fotos 
d’ells, que els buscaves. I he pensat, si 
jo et grato la... 

Anna es disposa a sortir corrents darrera dels vells. Quico 
l’agafa pel braç.

QUICO
No escoltes Anna! No has escoltat res! I 
això que han parlat clar, perquè els 
entenguessis! Els negocis ara els porten 
els fills. Ells ja no hi pinten res.

ANNA
Però ens poden dir on trobar els seus 
fills!

Quico s’asseu a la taula.

QUICO
Tranquil·la. Ja ho hem lligat tot. 
Vindran aquí. (A l’amo) Pepito, baixa la 
persiana!
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El Pepito, molt animós va a baixar la persiana.

PEPITO
Negocis a la nit! Com en els vells temps, 
Quico.

QUICO
(A l’Anna) No ha canviat tant aquesta 
ciutat en tots aquests anys (riu) Bé, una 
mica, el trànsit.

Anna sospira i es deixa caure a la cadira.

INT. CA LA RITA / NIT (DIA 2)                33 33
RITA, MANOLO, ERMENGOL, JOAN, FREDERICA, SISQUET, CULLERA

Continua la discussió del banc.

MANOLO
És que necessitem aquest banc, Sisquet.

ERMENGOL
De veritat, Manolo, segueixo sense 
entendre-ho.

PEP
Sí. Això. Per què necessitem el banc?

MANOLO
Perquè ells el necessiten.

RITA
Qui?

MANOLO
Ells. Us heu adonat que ningú no ha posat 
cap entrebanc a la nostra independència? 
No els han posat perquè són temps 
difícils, i necessiten un lloc segur on 
deixar els diners...

CULLERA
Un paradís fiscal. Vols fer de Nord, un 
paradís fiscal.

MANOLO
No. Vull fer un paradís. El nostre 
paradís. Però per això necessitem el 
banc. Un paradís val diners. I d’on els 
traiem?

ERMENGOL
Treballant?

MANOLO
Correcte! Fent treballar els diners. La 
Margarida ho té tot pensat. 
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Farem molts negocis, tindrem el país que 
sempre hem somiat. I tot gràcies al 
nostre banc.

JOAN
Quan dius el nostre banc, és que és 
nostre, no? El banc serà nostre, de tots, 
de nosaltres...

MANOLO
És clar. És de tots. Però els propietaris 
seran ells.

CULLERA
A veure si ho entenc. Fem un país, però 
el país és d’un banc...?

MANOLO
Les dues coses. I la nostra llibertat. 
Perquè, i aixo ja ho sabeu, en breus 
hores serem lliures. 

ERMENGOL
Si pertenyem a un banc, mai serem 
independents.

JOAN
Si no som independents, no podrem 
negociar d’igual a igual amb un banc 
Ermengol.

MANOLO
El Joan té raó.

RITA
No. Teniu raó tots.

Silenci incòmode

MANOLO
Primer, la independència. Després ja 
veurem què farem... Visca Nord!

Mirades tristes. Poc a poc, tots van dient, en veu baixa, “visca”. 
Menys el Cullera i el Pep, que entrecreuen mirades.

INT. BAR BCN / NIT (DIA 2)32 32
ANNA, QUICO, PEPITO, LÍDER 1, LÍDER 2

Anna i Quico en silenci. Anna nerviosa. Algú truca a la porta 
metàl·lica.

QUICO
Pepito! La porta!

PEPITO
Oído barra!
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Pepito, excitat. Obre la porta una mica. Entra Líder 1. Un tipus 
elegant, dur i distant. Líder 1 arriba fins a la taula. S’asseu 
sense que ningú el convidi. Actitud xulesca i de superioritat.

LÍDER 1
Hola, Quico... I aquesta deu ser la mossa 
que va ficant el nas a tot arreu.

Algú torna a picar a la porta.

QUICO
Ja hi som tots. Pepito!

Pepito va a obrir la porta.

LÍDER 1
Vas dir que estaríem sols, Què és això?!

Entra Líder 2. Un tipus més vulgar i afectuós que Líder 1. Va 
directe a abraçar a Quico.

LÍDER 2
Quico! I aquesta deu ser la teva neboda! 
Avui els meus li volien trencar les 
cames! I jo els hi he dit: no home, que 
segur que les té maques. 

De cop veu a Líder 1. Canvia a fredor absoluta.

LÍDER 2 (CONT’D)
Què fot aquí aquest?

QUICO
Seu!

LÍDER 2
Vas dir que estaríem sols!

QUICO
Que seguis, collons!

Líder 2 s’asseu al costat de Líder 1. Mal rotllo a les mirades.

LÍDER 1
Va, enllestim això ràpid. Què voleu?

ANNA
Volem que no us mateu pels carrers.

Quico talla l’Anna.

QUICO
Volem saber què us passa. Esteu destruint 
el llegat dels vostres pares.
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ANNA
Sabem que teniu problemes a casa, que 
dona la casualitat que us heu separat fa 
poc. 

LÍDER 1
Què n’has de fer tu de la meva vida?!

ANNA
Sé... (mira a Quico) he aprés que la vida 
de tothom és molt semblant. I sé que quan 
et separes no ets tu. Ni la persona que 
eres abans. 

LÍDER 1
(Irònic) Em faràs plorar.

LÍDER 2
(sincer) I a mi també.

ANNA
Però la vida no s’acaba aquí. Ja trobareu 
una altra dona. Els homes us refeu ràpid 
d’aquestes coses. Un dia us separeu, i a 
l’altre fundeu un país.

Líder 1, Líder 2 i Quico molestos amb el que Anna acaba de dir.

ANNA
Què passa? Què he dit?

QUICO
No escoltes res i no entens res, Anna.

ANNA
Que no he entès? Aquest dos els ha deixat 
tirats la dona i ara lien una guerra. És 
això, no?

QUICO
Ai, Anna. Espavila. No s’han separat de 
cap dona.

ANNA
Llavors?

QUICO
Ells! S’han separat ells! Som com tu, uns 
joves tontos que han passat de la persona 
que estimen per una tonteria.

INT. CA LA RITA / NIT (DIA 2)                  35 35
CULLERA, ERMENGOL, PEP

Ermengol, Cullera i Pep, sols després de la reunió.

GRAN NORD                          S02E01: RETORN A NORD                          10-10-2012                 

37                            



ERMENGOL
Assumim-ho. Encara no som independents i 
ja tenim problemes amb el banc. 

PEP
Ara ja entenc perquè els ministres vestim 
com directors d’una oficina bancària. 

CULLERA
Nens, a mi això no m’agrada.

ERMENGOL
No t’agrada que ens fem independents?

CULLERA
El que no m’agrada és independitzarme de 
tots i de tothom, menys del banc. L’últim 
que tanqui el llum.

Cullera surt.

PEP
A mi tampoc m’agrada, Ermengol. Tu què 
creus que faria l’Anna?

ERMENGOL
No ho sé, Pep. Però haurem de començar a 
viure sense pensar en l’Anna,. L’hem 
perduda. Per sempre. (Silenci) És molt 
tard. Anem a dormir. 

Ermengol surt. Pep queda sol.

PEP
Encara hi ha temps.

INT. BAR BCN / NIT (DIA 2)34 34
ANNA, QUICO, PEPITO, LÍDER 1, LÍDER 2

Líder 1 molt seriós. Líder 2, a punt de plorar.

ANNA
La mare del Tano... Aquesta guerra que hi 
ha a Barcelona és... és... una baralla 
d’enamorats

QUICO
Ara despertes.

Líder 1 s’aixeca i es disposa a marxar.

LÍDER 1
I ara que ha quedat clar per la mossa, si 
em disculpeu, he d’organitzar una guerra 
per demà.
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QUICO
Que et seguis t’he dit!

Líder 1, desafiant, mira al Quico.

LÍDER 1
Quico, hauries de saber que ja no sóc 
aquell nen a qui li feies calbots quan 
volies.

Quico s’aixeca. Li fot un calbot a Líder 1, que seu molt ràpid.

LÍDER 1
(Com un nen) Aquest ha fet mal, Quico.

Quico seu.

QUICO
Què us ha passat?

LÍDER 2
(Sanglotant) Ha sigut ell

LÍDER 1
No. Ha estat ell.

QUICO
Això ho hem de solucionar. I tu (a Líder 
2) espavila (li fot un calbot)

ANNA
Home, si han decidit separar-se, jo crec 
que...

Quico li fot un calbot a l’Anna.

QUICO
No enteneu res. No us podeu separar.

LÍDER 1
Com que no? Tenim tot el dret del món.

QUICO
No. No el teniu. Teniu una gran història 
d’amor a les espatlles. Us en recordeu 
quan m’ajudàveu a passar el tabac. Quants 
anys teníeu llavors, 16?

LÍDER 2
No, 15.

QUICO
I quants anys heu passat lluitant pel 
vostre amor. Tota la vida. Recordeu que 
al principi, els pares us volien matar.

LÍDER 2
I a tu, per protegir-nos.
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QUICO
I sí. Us podeu separar. Però només si no 
us estimeu. I a la vida, quantes 
històries d’amor ens trobem? Una? Dues? 
Tres, possiblement, no. La vida és molt 
llarga, però és tan estreta que tres, 
segur que no.

LÍDER 1
I ara ens fem un petó i tot s’ha acabat, 
no?

LÍDER 2
Jo... jo te’l faria. Però tens raó... no 
s’acaben els problemes així.

LÍDER 1
Què se suposa que hem de fer, Quico?

QUICO
Parlar.

LÍDER 2
I com es feia això, Quico? Com collons es 
parla amb algú que se t’ha endut totes 
les paraules?

QUICO
Us en recordeu dels nostres sopars, al 
bosc? Sempre estàveu parlant. 

LÍDER 2
Paraules, girella i vi... 

QUICO
Pepito! La nena i jo ens n’anem.  Has 
preparat allò que t’he demanat? 

PEPITO
I tant! Girella de Nord i vi d’alta 
muntanya.

Veiem ara una taula amb espelmes, coberts per a dos i talls de 
girella ja fregida. Hi ha una ampolla de vi del Pirineu -NOTA: 
consultar si es pot veure o no la marca- Líder 1 i Líder 2 es 
miren intensament.

QUICO
Va, Anna, digues adéu a aquest senyors 
amb la maneta.

ANNA
Però, i la guerra?

QUICO
Ets tonta. No n’hi haurà, cap, de guerra. 
Es separaran. O no. Però han matat la 
bèstia. Aplica’t el conte.
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ANNA
Doncs haig de telefonar al cap i 
suspendre l’operatiu de demà...

Anna busca instintivament el mòbil.

ANNA
Aix, si el mòbil s’ha quedat al cotxe...

LÍDER 1
Un moment, Quico. Vols prendre un tros de 
girella amb un parell de vells amics?

Líder 2 dóna la mà a Líder 1.

QUICO
(A l’Anna) Quan fa que no menges girella?

ANNA
Massa. 

QUICO
Au, ja trucaràs al teu cap desprès, amb 
la panxa plena.

Anna i Quico riuen i s’atancen cap a la taula.

35B SIT - EXT. COTXE PEP BAIXA CAP A BARCELONA / NIT

INT. COTXE PEP / NIT (DIA 2)35B 35B
PEP

Pep condueix amb molta concentració, tan ràpid com li ho permet el 
seu Seat Panda. Mira el rellotge. Apreta L’accelerador, fent patir 
el motor.

         INT. ABP BCN - ZONA COMUNA / NIT (DIA 2)37-36-38 37-36-38
ANNA, QUICO, DIRECTOR MUSEU, ORIOL, PEP, 2 MOSSOS

ANNA
Ben segur, comissari. No hi haurà guerra.  
(penja)

QUICO
Anna...

ANNA
Tiet...

QUICO
T’he gratat l’esquena, me la grates tu 
ara?
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ANNA
Tiet, no puc fer res. No puc ajudar-te 
amb tot això de Nord. Si volen ser un 
Estat, que ho siguin. Jo no hi puc fer 
res. Em van enganyar. Tots. Jo ja no sóc 
de Nord. A més, això serà (mira el seu 
rellotge) dintre de tres hores. No podem 
fer res. No puc fer res.

QUICO
Sí que pots. Ets lo Cavaller.

ANNA
No. No ho sóc (ensenya la seva mà a 
Quico). No tinc anell. El vaig llençar al 
riu el dia que vaig fugir de Nord. 
L’anell ja deu ser al mar.

Anna espera una bronca del Quico. Silenci. Quico somriu

QUICO
Tant se val, l’anell. No sé que podem 
fer, però fem-ho. Anem a Nord. T’ho 
prego.

ANNA
No. S’ha acabat. S’ha acabat el cavaller. 
S’ha acabat Nord.

Quico es deixa caure, desanimat, en una cadira. Anna li acarona la 
galta. Surt. De cop, senten una veu.

DIRECTOR
Anna Obach? L’he estat telefonant. Sort 
que per fi l’he trobat.

ANNA
Qui és vostè? Què vol?

QUICO
És el director de Museu dels Pirineus. Un 
bon home.

DIRECTOR
Hem de parlar. Miri aquest document. Li 
he ensenyat a la Margarida, però com que 
me la conec, he vingut fins aquí, per 
ensenyar-li al Cavaller. M’han dit que ja 
no és el Quico. Que és vostè.

Anna llegeix el document.

DIRECTOR
Això ho canvia tot.

ANNA
No. No canvia res. Nord ha pres una 
decisió. Deixem-los en pau.
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DIRECTOR
Però necessiten saber el que diu aquest 
document. És el que va dir Nord ara fa  
vuit segles. 

ANNA
Però... jo ja no sóc Cavaller. Quantes 
vegades ho hauré de dir?

DIRECTOR
Sí que ho és. És el seu destí. (Molt 
solemne, treu de la seva butxaca l’anell 
de cavaller) Tingui. El duia el seu 
antepassat, el que portava aquell 
pergamí. El lloc d’aquest anell no és un 
museu. Ni el lloc de Nord, tampoc.

Director fa per posar l’anell al dit de l’Anna. L’Anna el rebutja. 
Anna es deixa caure a la cadira. 

ANNA
No. No podem. Ningú em necessita a Nord.

PEP
Tothom et necessita a Nord, Anna. Però no 
ho saben. I l’Ermengol encara més que 
ningú, però tampoc ho sap.

ANNA
(Es posa en peus) Pep! Què fas aquí?

PEP
He vingut a buscar-te. Nord és el poble 
de les persones lliures, el poble on 
ningú no mana més que ningú. I mereix 
viure vuit segles més. Al món hi ha prou 
països tristos i homes tristos. Has 
d’evitar que Nord i l’Ermengol ho siguin 
per la resta dels dies. Vine. T’ho prego.

Pep agafa l’anell de les mans del director, i el posa al dit de 
l’Anna. Anna, de cop, animada. Però, també de cop, deixa d’estar-
ne.

ANNA
Però són més les cinc! I els de Nord es 
reuneixen a les vuit. No arribarem! És 
impossible.

PEP
Amb el meu cotxe, més que impossible, un 
miracle.

De cop, senten enrenou i la veu del Sisquella.

ORIOL (OFF)
Pels de Nord, no hi ha res impossible.
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Veuen a Oriol Sisquella, emmanillat i escortat per dos mossos.

ORIOL
Tinc un petit problema de mobilitat, però 
Anna, si tu em grates l’esquena jo et 
grataré l’esquena.

QUICO
(per a sí mateix) Potser sí que arribem a 
Nord en menys de tres hores...

INT. CONSELL - SALA / NIT  (DIA 3)39 39
MARGARIDA

Margarida entra al Consell. Pletòrica. Orgullosa. Va vestida de 
gala. Fa una breu passejada. Arriba fins el llibre. El tanca, amb 
cert menyspreu. S’asseu, sexi, a la grada. Treu el mòbil. Marca.

MARGARIDA
Ermengol.... Sí, però falten menys de 
tres hores, lleva’t. Ai, que mal parlat. 
Si et sentís ta mare.

Penja. Marca un altre cop.

MARGARIDA
Manolo... Sí, però falten menys de tres 
hores. Lleva’t. Ai, que mal parlat. Si et 
sentís ta mare.

Penja. Marca un altre cop.

40 SIT - EXT COTXE ESPORTIU BCN / NIT

INT. COTXE ESPORTIU / NIT (DIA 3)40 40
ANNA, QUICO, DIRECTOR MUSEU, ORIOL, PEP 

Anna (al seient del copilot) , Quico i director del museu estan 
dins un cotxe esportiu. Al seient del conductor no sembla que hi 
hagi ningú. De sobte treu el cap Oriol Sisquella, que estava fent 
un pont al cotxe. El cotxe, ja està engegat.

PEP
Oriol, segur que no voldries robar el meu 
cotxe?

ORIOL
Desenganya´t, ningú et robarà mai aquella 
carraca. Canalla, això ja està!  Avui 
superaré el meu rècord Barcelona-Nord. Ho 
sé. Ho sento.
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ANNA
Recapacitem. En els últims deu minuts he 
alliberat un detingut, i he robat un 
esportiu. 

ORIOL
Mola, eh? Sents l’adrenalina?

PEP
Mola. Oi, Anna?

Anna fa actitud de respondre en to moralista, però es sorprèn amb 
una actitud feliç.

ANNA
...Sí.... Sí! Mola!

ORIOL
Ens n’anem. Anirem tranquis fins la 
Diagonal. I allà connectaré la velocitat 
de la llum.

ANNA
No. Abans hem d’anar a recollir a una 
altra persona.

QUICO
Anna, no arribarem mai.

ORIOL
Què t’hi jugues?

INT. CASA LAURA BCN - SALA / NIT (DIA 3)41 41
ANNA, NÚRIA, LAURA

Anna desperta, amb molt de silenci, Núria, que estava mig adormida 
al sofà amb una manta i la tele de fons. 

ANNA
Núria, desperta, que ens n’anem a Nord.

NÚRIA
Eh... a Nord... a què fer...?

ANNA
Segurament, a veure com es pelen la teva 
germana. Va, vinga, que tenim pressa.

NÚRIA
Et faré nosa. Haurem de parar cada dos 
per tres per anar al lavabo. Vés tu sola.

ANNA
No. T’ho vaig prometre. Et portaré. Vine. 
(Somriu) hem de viure cada dia com si fos 
l’últim.
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Laura, sense ser vista, ho ha vist tot. En pijama, emocionada. 

TRANS. 13 - EXT. NORD ES FA DE DIA

INT. CONSELL - SALA / DIA (DIA 3)44 44
MARGARIDA, ERMENGOL, RITA, MANOLO, JOAN, FREDERICA, TANJA, 
SISQUET, CULLERA

Tothom al seu lloc. Es percep una emoció nerviosa a l'aire. 
Ermengol té la mirada perduda més enllà de la finestra.

MARGARIDA
(A Ermengol) Nen, que ja comença a ser 
l’hora. Hem d’enllestir el document, o 
farem esperar a les autoritats... A les 
altres autoritats.

Ermengol, al lloc principal, parla desganat i mira a fora.

ERMENGOL
Ciutadans de Nord. Vam fer una declaració 
d’independència. I avui l’hem de fer 
efectiva. Si és que encara volem ser 
independents....

MARGARIDA
(aplaudint) Molt ben dit! Jo no ho hauria 
dit millor! I ara, a firmar!

   INT. ABP FOGONY - ZONA COMUNA / DIA (DIA 3)45pte 45pte
RIUS, ESTADELLA

Rius s'acosta a Estadella amb una ampolla de cava. 

RIUS
Ens la prendrem quan tot això acabi, per 
celebrar que mai més haurem d’anar a 
patrullar a Nord.

ESTADELLA
(examinant l’ampolla) Canela fina.

RIUS
Com avança el dispositiu?

ESTADELLA
L’ajuntament està acordonat. En breu 
s’espera l’arribada del rei, del 
President del Govern, el de la 
Generalitat, el Síndic i els coprínceps 
andorrans, i les autoritats europees.

RIUS
A les 9, aquests ja hauran signat la 
declaració que portin els de Nord. 
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Se n’aniran cap a Nord i adéu-siau, Nord. 
Crec que avui serà un gran dia, 
Estadella.

INT. COTXE ESPORTIU / DIA (DIA 3)47 47
QUICO, ANNA, NÚRIA, DIRECTOR MUSEU, ORIOL

Tots amuntegats al cotxe. Veiem que diversos personatges porten 
fins a un total de 4 rams de flors.

ANNA
Oriol, per què cada cop que parem a una 
benzinera perquè la Núria vagi al lavabo, 
compres un ram de flors?

ORIOL
No els compro, nena.

INT CONSELL - SALA  / DIA (DIA 3)46 46
MARGARIDA, ERMENGOL, RITA, MANOLO, JOAN, FREDERICA, TANJA, 
SISQUET, CULLERA

Comencen a signar. Manolo, Margarida signen, molt animosament.

   INT. ABP FOGONY - ZONA COMUNA / DIA (DIA 3)    45rto 45rto
RIUS, ESTADELLA

Continuació de 45 RESTO. Rius està examinant de prop l’ampolla de 
cava. Estadella, a una taula. De cop, els interromp un missatge 
per un walkie.

VEU MASCULINA (OFF WALKIE)
Atenció, Un cotxe sospitós acaba de 
passar a 230 km/h pel port del Cantó.

ESTADELLA
(emocionat) Només hi ha una persona capaç 
de passar pel port a 230: Oriol 
Sisquella, quin crack!

RIUS
Potser m’he precipitat amb el cava.

INT. CONSELL - SALA / DIA (DIA 3)48 48
MARGARIDA, ERMENGOL, RITA, MANOLO, JOAN, FREDERICA, TANJA, 
SISQUET, CULLERA

Joan i Frederica signen amb seguretat. La Tanja ha de signar, però 
no s'hi atreveix. Sisquet és al seu costat.

SISQUET
Fes com jo i signa com en els casos 
d’emergència. (en veu alta, signa) 
Carles... Puyol
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INT. COTXE ESPORTIU / DIA (DIA 3)49 49
QUICO, ANNA, NÚRIA, DIRECTOR MUSEU, ORIOL

ELs personatge porten ara 6 rams.

DIRECTOR
No hi arribem.

ANNA
Potser encara hi som a temps.

TRANS. 14 - EXT NORD ARRIBA COTXE ESPORTIU / DIA

INT. CONSELL - SALA / DIA (DIA 3)50 50
MARGARIDA, ERMENGOL, RITA, MANOLO, JOAN, FREDERICA, TANJA, 
SISQUET, PEP, CULLERA, QUICO, ANNA, NÚRIA, ORIOL, DIRECTOR DEL 
MUSEU, CECS D’ESTERRI

Ermengol no firma. Tothom el mira. Margarida, nerviosa.

MARGARIDA
Només has de signar, ruc. O necessites un 
canut per fer l’”o”? Que estem fent 
esperar les autoritats, nen!

Ermengol està a punt de respondre a Margarida quan s’obre la porta 
i entra l’Anna i el Pep, corrents. Poc a poc aniran venint els 
altres.

ANNA
No signeu! Espereu, abans heu de saber 
una cosa.

MARGARIDA
O, millor, que signi l’Ermengol i després 
sentim tot el que vulguis.

Cullera, amb el tirapeu a la mà, s’apropa a la Margarida.

CULLERA
Deixaràs parlar la nena, oi?

MARGARIDA
(Acollonida) I tant i tant, que parli la 
nena.

ANNA
Ermengol, no signis. Escolta abans això. 
El Cavaller que vam trobar mort, no 
portava cap missatge del rei a Nord. Feia 
exactament el contrari. Portava la 
resposta de Nord al rei, que no va poder 
lliurar mai. La resposta estava escrita 
darrere del pergamí que us donava la 
independència. És aquesta. 
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Aquí hi ha la veu dels avantpassats del 
Manolo, del Sisquet, de la Frederica, de 
tots nosaltres. Escolteu: (Silenci)
“Ens doneu la llibertat de ser reis. 
Serem lliures de fer moneda, de fer 
lleis, de castigar i matar, de fer la 
guerra, de cobrar impostos. Però 
nosaltres no volem aquesta llibertat. 
Volem una llibertat més gran. La 
llibertat de no ser reis mai. Ens doneu, 
doncs, una llibertat que ja tenim, i que 
veiem cada dia. Signat: el Gran Consell 
de Nord”.

Silenci.

ERMENGOL
Anna, què hem de fer?

ANNA
El que vulgueu. Sempre heu fet el que heu 
volgut.

ERMENGOL
Però no sabem què fer.

Llavors entra Núria amb Quico. Anna la mira amb tendresa i orgull.

ANNA
Ningú sap què fer gairebé mai. Penseu que 
és l’últim dia de la vostra vida. Què 
voleu fer l’últim dia de la vostra vida?

Silenci

PEP
Jo no vull fer un banc.

JOAN
Jo vull la independència.

QUICO
Fem les dues coses, Joan. Sempre hem 
sigut independents. Mai hem reconegut cap 
autoritat. Siguem independents avui 
també. No signem res. Plantem a totes les 
autoritats i a tots els bancs que esperen 
aquest paper. Som lliures per fer-ho. 
Això mateix és el que vol dir la 
independència: ser lliures.

NÚRIA
Mola.

PEP
Sí. Mola. 
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ANNA
(Abraçant Núria) Sí. Mola.

Silenci. Ermengol, recupera el seu posat segur. Va al lloc 
principal de la sala.

INICI MÚSICA CECS D’ESTERRI

ERMENGOL
Qui vota no fer un banc l’últim dia de la 
seva vida?

Lentament, tot Nord -menys Margarida, Manolo-, aixequen la mà.

EXT. MUNTANYES / DIA 51 51

TANJA
Sabeu aquella sensació de quan vius una 
vida que no et toca? És el contrari de la 
plenitud. La plenitud és sentir-se viu. I 
saps que ets viu, que no és l’últim dia 
de la teva vida, que ets immortal, quan 
sents al pit la guspira que ens fa únics. 
La llibertat, els petits i grans moments 
de llibertat quotidiana són la nostra 
gran declaració d’independència.

INT. CONSELL - SALA / DIA (DIA 3)52 52
CULLERA, ERMENGOL, RITA, JOAN, FREDERICA, TANJA, SISQUET, PEP, 
QUICO, ANNA, NÚRIA, ORIOL, DIRECTOR DEL MUSEU, CECS D’ESTERRI

TANJA OFF
De fet, cada cop que diem no, som 
independents... Heu estat independents 
avui?

INICI CANTANT CECS D’ESTERRI

Els habitants de Nord comencen a desmuntar la decoració que havien 
col·locat i abracen a l'Anna. L'Ermengol també l'abraça. Ella li 
somriu cordialment, sense passió. Ermengol comprèn que s'ho haurà 
de currar per guanyar-se-la. Núria aprofita l'ocasió i fa ullets 
amb Ermengol. L'Oriol s’apropa a la Tanja i li dóna les flors. La 
Tanja somriu a l’Oriol, fins que veiem que és un somriure teatral.

TANJA
(emprenyada) I la factura?

ORIOL
Ai, ves, se m’ha oblidat damunt del 
piano.

TANJA
No vull flors robades!
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Tanja li fot una bofetada a l’Oriol. Li torna el ram i surt. Anna 
passa pel costat de l’Oriol. L’Oriol aprofita per parlar-li.

ORIOL
Per cert, nena, tranquil·la. Ja assumiré 
jo tot el que ha passat. Quedaràs neta.

ANNA
(sortint) Deixa-ho, Oriol. Ja sé que el 
meu càstig serà tornar a ser destinada al 
Gran Nord. (Per a sí mateixa) Per sempre 
més.

INT. AJUNTAMENT - DESPATX MARGARIDA / DIA (DIA 3)53 53
MARGARIDA

Margarida entra, molt estressada. Busca uns papers.

MARGARIDA
Quanta autoritat! No es pot ni caminar 
pels passadissos... I el rei, què 
pesat....

Margarida, molt nerviosa, finalment els troba i els trenca.

MARGARIDA
(seient alleugerida) Bufff, la renúncia. 
Sort que he arribat a temps.

INT. CASA ANNA - SALA / DIA (DIA 3)54 54
ANNA, NÚRIA, QUICO

Quico intenta creuar el menjador, ocupat per un matalàs cobert per 
un llençol a mode de tenda. L'Anna i la Núria riuen i fan broma 
dins la tenda. L'Anna està rendida. S'adorm.

       FI
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