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1 INT.VESTUARI.DIA 1

Avui hi ha partit. Raquel, Berta, Flor i Gina comencen a
canviar-se, a posar-se l’equipació. Però l’ambient és
totalment diferent al dels altres dies. Estan en silenci,
amb els rostres seriosos, les mirades apagades. Arriba
Laila, la saluden amb un cop de cap.

Laila obre la seva bossa i comença a canviar-se de forma
mecànica, com fan les altres, intentant que no aflorin els
seus sentiments. Ho aconsegueixen fins que Raquel es fixa
en la samarreta de Lorena, que està penjada a un dels
penjarobes. L’agafa i no pot evitar emocionar-se. Gina,
que està sseguda en un dels bancs, la mira i després
enfonsa el cap entre els braços. Berta li fa un gest
d’ànims, com dient "va, tia". Però totes han quedat
afectades.

TALL A:

2 INT.PIS SÍLVIA-MENJADOR. DIA 2

Lorena està estirada al sofà de casa seva, amb els ulls
secs de tant plorar. En posició fetal, amb la mirada
perduda i envoltada de clínex usats. L’expressió
desencaixada, feta pols (no plora).

SOBREIMPRÈS APAREIX EL TÍTOL: L’EQUIP

3 INT.VESTUARI.DIA 3

Algunes encara no duen ni els patins, altres sí. Raquel
està ajudant Gina a cordar-se’ls ben fort. Parlen amb veu
apagada, amb l’energia baixa.

RAQUEL
Massa fort?

GINA
Està bé.

BERTA
(fent-se la cua)

Us sobra una goma?

LAILA
Per aquí en tenia... (busca per
la bossa i en troba) Té, te la
pots quedar.

Berta agafa la goma.

LAILA
Algú l’ha trucat o..?

Les noies es miren entre elles i neguen amb el cap.
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BERTA
Des del dia del funeral que no
l’hem vista.

En aquest moment s’obre la porta i apareix la Terrats.

TERRATS
Noies, com aneu? En dos minuts us
vull a la pista. Necessitem fer
un bon escalfament pel partit
d’avui. Va, no us encanteu.

GINA
Jo no sé si podré...

TERRATS
Clar que podràs, Gina. Podreu
totes. Sé que la situació no és
fàcil, esteu afectades, qui no ho
està? Però aquest partit és
important, i el millor que podeu
fer per la Lorena és jugar-lo.
Estar al cent per cent.
Guanyar-lo. Sí?

Totes assenteixen amb el cap.

TERRATS
Doncs vinga, totes a punt!
(picant de mans) Va, va, va! Us
espero a pista.

Terrats surt.

BERTA
Agafeu estics, som-hi.

FLOR
Un momento, un momento. ¿Qué
mierda a discurso fue este?

Les altres la miren, expectants.

FLOR
Ni estamos a punto, ni estamos
todas, joder. De verdad pensáis
que jugar un partido es lo mejor
que podemos hacer por Lorena?

GINA
No.

FLOR
Nunca pensé que diria esto, pero
ahora mismo... la liga me la
suda.
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RAQUEL
I a mi.

BERTA
Teniu raó ties. Som un equip.
Dins i fora de la pista.

Gina somriu i deixa el seu estic al banc.

4 INT.PISTA. PAVELLÓ.DIA 4

A la pista, Terrats es neguiteja, mira el rellotge.

TERRATS
Com és que triguen tant?

ANNA
Necessiten el seu temps, és
normal. El que li ha passat a la
Lorena és molt fort. Encara no
m’ho puc ni creure... perdre el
pare així, d’un dia per l’altre.
Avui no les podem pressionar
gaire.

TERRATS
Doncs avui el resultat és clau.
Si guanyem ens situem segones de
la lliga.

ANNA
(brandant el cap)

Terrats... De veritat.

TERRATS
No sóc una insensible! Sé que
estan fotudes. Però també sé que
jugar i desconnectar de tot
ajuda. I molt. Tu també tens
problemes grossos i estàs aquí,
al peu del canó (mira el rellotge
de nou) Collons, vaig a
buscar-les. Si ja quasi
estaven...

ANNA
Terrats, espera.

Terrats camina amb passes llargues cap el vestuari. Anna
la segueix, tem que sigui massa dura amb les noies.
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5 EXT-INT.VESTUARI.DIA 5

Terrats obre la porta del vestuari. Anna està al seu
darerra.

TERRATS
(entrant)

Però..! Que coi..! No hi són!

Miren dins el vestuari. Està buit. Sobre els bancs, tots
els patins ben posats i els estics. Han penjat la
samarreta de Lorena prop del mirall, i al mirall hi han
escrit: "JUNTES!" amb un pintallavis.

TERRATS
La mare que les va parir!

Anna agafa la samarreta de la Lorena. Entén on estan.

TERRATS
És que no n’aprendran mai
aquestes noies?

ANNA
Aquestes noies ens donen mil
voltes. Són molt millors que tu i
que jo, Terrats.

Terrats s’ha d’empassar la seva ira.

6 INT.PIS SÍLVIA-ENTRADA/MENJADOR. DIA 6

Les noies (Raquel, Berta, Flor, Gina i Laila) acaben
d’entrar al pis de la Lorena, que està flipant de
veure-les allà (VESTIDES AMB LA SAMARRETA DE L’EQUIP i
pantalons de carrer).

LORENA
I el partit?

RAQUEL
No volem jugar-lo.

FLOR
Bajaremos a cuartas, pero qué más
da ahora, che!

BERTA
Volem estar amb tu.

Gina s’avança i abraça la Lorena. Les altres s’ho miren,
commogudes.

ENTRA CARÀTULA
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7 EXT.CARRER.DIA 7

Sílvia i Rosa caminen pel carrer, fan mala cara. Rosa
porta un ram de flors i Sílvia una carpeta i està parlant
per telèfon.

SÍLVIA
(al mòbil)

Sí,sí. Ho entenc. D’acord. Moltes
gràcies.

Penja la trucada.

SÍLVIA
Els de la funerària. Enviaran
l’operari mitja hora més tard del
que havíem quedat. Es veu que té
un altre servei en un altre
cementiri.

ROSA
A part de les flors, vols que hi
portem una espelma?

SÍLVIA
(trasbalsada)

És que és tan surrealista.

ROSA
Nena...

SÍLVIA
Acabo de pactar que un paleta
vingui a obrir el nínxol de la
família...

Rosa li fa un gest afectuós.

SÍLVIA (CONT’D)
Aquesta tarda hi anem a ficar les
seves cendres, mama... I jo
encara espero trobar-me’l a la
cuina, menjant-se els teus
macarrons.

ROSA
Jo tampoc me’n faig a la idea. I
els nanos, pobres. Quan els veig
amb aquelles cares, se’m trenca
el cor.

SÍLVIA
(se sent culpable)

No tocava que visquessin una cosa
així. No tocava...

Sílvia està a punt de plorar, però es conté. Rosa li dóna
un clínex.
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ROSA
La vida és així de puta, filla.
Quan menys t’ho esperes, te la
fot.

SÍLVIA
Si a mi em costa tornar al bar,
imagina’t l’Òscar i la Lorena; no
sé com m’ho faré perquè tornin a
classe, als entrenaments...

ROSA
Ho faran, no pateixis.

SÍLVIA
No ho sé... has vist l’Òscar? No
ha dit res gairebé des de
llavors, tot el dia tancat a
l’habitació sense fer res... Ni
tant sols ha plorat; ni al
funeral. La Lorena, com a mínim,
ho treu tot cap enfora.

ROSA
Ha anat tot tan ràpid... Hem fet
bé de deixar uns dies de marge.

SÍLVIA
Ja veus...però ara ve el pitjor.
Avui després que l’enterrem...
S’haurà acabat tot.

ROSA
No ho diguis això. A en Pela
sempre el tindrem.

SÍLVIA
Saps que vaig pensar l’altre dia
al funeral? Que era un malparit.

ROSA
Només? Jo li he dit de tot per
deixar-nos d’aquesta manera. I
espero que, estigui on estigui,
m’hagi sentit.

Sílvia esbossa un somriure. Rosa l’agafa del braç per
seguir caminant. Veiem que el cotxe d’Enric s’atura prop
d’elles i en surt l’Enric.

ENRIC
Sílvia!

Va corrent cap a elles.
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ENRIC
Hola Rosa. Com esteu?

ROSA
Anar fent. Jo vaig tirant, eh (a
Sílvia) T’espero a casa.

Sílvia fa que sí. Es queda a soles amb Enric. Enric li
acarona el braç.

ENRIC
No em podia concentrar a la
feina, necessitava veure’t.

SÍLVIA
Estic acabant de lligar coses, ja
saps.

ENRIC
Vols que t’acompanyi a algun
lloc? Has de fer gestions o...?

SÍLVIA
Està tot controlat, gràcies.

ENRIC
Segur que no et puc ajudar en
res?

Sílvia nega amb el cap.

ENRIC
Doncs deixa’m que et porti a
algun lloc a passejar, o a
prendre un cafè... Desconnectar
una estona t’anirà bé.

SÍLVIA
No, de veritat, no cal. Estic bé.

Enric la mira als ulls, l’atrau una mica cap a ell.

ENRIC
Sílvia, escolta: sé el que és
perdre una persona que t’estimes.
Davant dels fills et toca fer-te
la forta, com vaig fer jo amb el
Nil; però deixa que jo estigui
per tu, que t’ajudi, que et
cuidi...

Enric fa per abraçar-la. Sílvia se’n separa, suaument.

SÍLVIA
És que... Ara no puc... No puc
Enric. Ho sento.
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ENRIC
Però amor--

SÍLVIA
Han passat massa coses
últimament... I ho he de pair tot
plegat.

ENRIC
Escolta, allò del nou pavelló--

SÍLVIA
(l’interromp, no en vol
parlar)

Ara l’únic que m’importa són els
nens. No necessito ni
desconnectar, ni passejar ni
prendre un cafè. L’únic que vull
és estar a casa amb ells. Ho
entens, oi?

ENRIC
Sí, clar...

SÍLVIA
Gràcies...

ENRIC
Però que sàpigues que estic aquí.
No t’ho carreguis tot tu sola.

SÍLVIA
No estic sola, tinc a la meva
mare. I juntes tirarem endavant,
com hem fet sempre. Adéu, Enric.

Sílvia se’n va, fotuda però molt digne.

8 INT.HABITACIÓ LLITERES.DIA 8

Òscar està estirat al llit, jugant a un videjoc amb la
Nintendo. Un joc senzill, de matar el que sigui, dels que
no cal pensar. S’obre la porta i apareix la Raquel. Òscar
es queda parat, es treu els auriculars.

ÒSCAR
Raquel...

RAQUEL
Hola.

ÒSCAR
Què fas aquí?

Raquel s’asseu en un raconet del llit.
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RAQUEL
Estem totes les de l’equip, amb
la Lore. No ens has sentit
entrar?

ÒSCAR
No, amb els auriculars...

RAQUEL
Ja... (pel joc) A què jugues?

ÒSCAR
Res. Una xorrada.

Òscar deixa la consola de banda.

RAQUEL
Per què no surts i estàs amb
nosaltres?

ÒSCAR
Passo.

Els dos es queden en silenci. Raquel es fixa que el mòbil
d’Òscar no para de rebre missatges (està en silenci).

RAQUEL
T’estan enviant missatges...
Deuen ser en Putxi i aquests.

ÒSCAR
No ho sé. Ni me’ls he mirat.

RAQUEL
(pel joc)

Clar, millor matar zombis.

ÒSCAR
(mig somriu)

No són zombis.

RAQUEL
Segur que estan preocupats per
tu, nini. Són els teus amics. No
els deixis en visto, va.

La Raquel li allarga el mòbil, Òscar l’agafa i se la queda
mirant.

RAQUEL
Què.

ÒSCAR
Que ets una persona increïble.

Raquel somriu i s’aixeca del llit.
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RAQUEL
Què t’hi jugues que en Putxi
t’ofereix un porret per
animar-te...

Òscar llegeix un dels missatges, el veiem SOBREIMPRÈS:
"NEN, ET PREPARO UN PETA ESPECIAL PER MOMENTS XUNGOS?"

ÒSCAR
(brandant el cap)

Està malalt.

Òscar es posa a contestar-li el missatge, Raquel somriu,
contenta d’haver-lo fet reacionar. Surt de l’habitació
mentre Òscar escriu.

9 INT.CASA RICOU-CUINA/ MENJADOR.DIA 9

A LA CUINA:

Núria i Anna estan a la cuina. Núria està traient les
fulles seques d’una planta (un test no gaire gran). Anna
llegeix un text al mòbil.

ANNA
No hi ha qui entengui aquest
vocabulari. Com poden escriure un
codi penal que no s’entén?

NÚRIA
(estanyada)

Estàs llegint el codi penal?

ANNA
Estic fent allò que no s’ha de
fer mai: buscar per internet què
em pot passar per una demanda
d’agressió. Però no ho trobo...

NÚRIA
No ho facis. Fes el favor. Va,
tanca això.

ANNA
(apagant el mòbil)

Tens raó, prou nerviosa estic ja.

NÚRIA
I aquesta advocada, aquesta noia,
la Montse... Hi confies? És prou
bona?

ANNA
Al princpi tenia els meus
prejudicis; és super jove, més
que jo. Però la veritat és que

(MÁS)
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ANNA (CONTINUES)
s’ho curra molt. Em truca cada
dia per donar-me noves dades i
per veure com estic. No em
pensava que fos tan competent...

NÚRIA
Tot anirà bé, carinyo. Ja ho
veuràs.

Núria li fa una carícia i li dóna la planta.

NÚRIA
(somrient)

La deixes a sobre el moble?

L’ Anna surt de la cuina en direcció al menjador. Ens
quedem un instant amb la Núria, que esborra el seu
somriure, molt PREOCUPADA pel que li pugui passar a la
seva filla.

AL MENJADOR:

L’Anna deixa la planta sobre un moble i es fixa en que
Emma té a les mans una de les fotos que hi ha sobre el
mateix moble (aquestes fotos estan plantades al cap.1). A
la foto hi surten ELLES DE PETITES I UN SENYOR GRAN.

EMMA
Tu te’n recordes de l’avi?

ANNA
Home, clar.

EMMA
De quan es va morir, vull dir.

ANNA
(assenteix)

Va ser al setembre, just el dia
en que començàvem l’escola. Feia
un sol espeterrant. Per això va
ser tan estrany el que va passar
al sortir de l’església.

EMMA
Què va passar?

ANNA
Que va caure una xàfec brutal.
Aigua a sac. Ens vam mullar tots
de dalt a baix (riu) El papa va
dir que era cosa de l’avi, que
estava emprenyat per fer-li una
missa, i ens ho feia pagar.
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EMMA
Doncs quina mala llet, no?

ANNA
Era un home amb caràcter, però
sempre que podia jugava amb
nosaltres. Tu et vas quedar ben
trista quan va morir.

EMMA
Ah, sí? No me’n recordo. Vaig
plorar?

ANNA
Jo només et recordo amb cara de
gos i dient (imitant-la): "no
vull sopar, vull l’avi!". Ens vas
amargar els sopars durants uns
dies.

Les dues riuen.

ANNA
Si vols veure més fotos dels
avis, al despatx hi ha ple
d’àlbums. Amb fotos d’aquelles
rectangulars i impreses, saps? De
quan encara no hi havia
Instagram, ni filtres...

EMMA
(donant-li un cop)

Burra.

ANNA
Vols que te’ls porti?

EMMA
No em puc imaginar com deu ser
perdre el pare...

L’Anna entén que parla de Lorena, no diu res.

EMMA
Li he escrit un missatge a la
Lorena, però no m’he atrevit a
enviar-li.

ANNA
Què tens ganes de dir-li?

EMMA
No ho sé... Que sàpiga que hi
penso. Enviar només uns cors és
molt cutre, oi?

L’Emma està amb el mòbil, com si anés a teclejar.
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ANNA
Deixa’t estar de whatsaps. Agafa
la jaqueta, va.

EMMA
Per què?

10 EXT.PIS SILVIA. DIA 10

L’Anna acaba d’estacionar la caravana davant el bloc de
pisos de la Lorena. Estan dins o fora de la caravana, com
vagi millor.

EMMA
Vols dir?

ANNA
Aquestes coses es fan en persona.
Que sou amigues, hosti.

EMMA
És que... El dia del torneig vaig
mentir una mica...

ANNA
En què.

EMMA
Vaig fer veure que era súper
amiga de les altres, que fèiem
una gran farra... Com si no les
trobés gens a faltar, a elles. I
no sé, va haver moments una mica
raros. Vam acabar bastant fatal.

ANNA
Us vau barallar?

EMMA
No, fatal d’una altra manera...
És igual.

Emma no vol explicar res de les galetes-droga del Putxi.

ANNA
Escolta, ara mateix, a la Lorena
tot el que va passar al torneig
li importa un rave, t’ho
asseguro. Va, tira, que jo tinc
coses a fer.

Emma avança unes passes, però després torna a mirar a
Anna.
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EMMA
És una mica a sac, no? Li truco
abans?

ANNA
Entra d’una vegada!

Emma sospira i entra dins el bloc. Anna somriu i se’n va.

11 INT.REPLÀ PIS SILVIA.DIA 11

Emma al replà, dubta si trucar a la porta o no. Finalment
prem el timbre.

12 INT.PIS SILVIA-ENTRADA / MENJADOR.DIA 12

Li obre la porta la Flor, que es queda una mica parada.

EMMA
Ei. La Lore...?

FLOR
Pasa, pasa.

Emma entra dins el menjador, on hi ha totes les altres
menys la Raquel. Estan menjant patates de bossa i
escoltant música.

LORENA
Emma...

EMMA
Tia, em sap tant greu.

LORENA
Sí...

EMMA
És una merda.

LORENA
Sí.

Es queden en silenci, no saben què dir.

BERTA
Vols prendre una cocacola o...?

EMMA
No, merci.

Es torna a fer un silenci incòmode. La visita de l’Emma ha
tallat una mica el rotllo. Emma es fixa en com van
vestides.
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EMMA
Com mola veure-us així, amb la
samarreta.

BERTA
La del teu equip també és xula.

EMMA
Sí, però aquesta m’agrada més.

GINA
Ei, jo no te la penso tornar, eh.
Que m’ha costat suor i llàgrimes!

EMMA
T’han tractat molt malament?

GINA
Fatal.

Totes somriuen.

LAILA
Recordeu el primer dia? A la
pista amb el seu mallot... i
nosaltres en plan... what de
fuck?

BERTA
Venia a "salvar" l’equip.

GINA
Tampoc cal ficar el dia a la
llaga, guarres.

FLOR
Que frenabas con los tacos, nena.

LORENA
Et foties cada hòstia, tia...

EMMA
Ja me la imagino, rotllo Disney
on ice, però (imitant el so
papizot) "sinz dientesz".

Totes esclaten a riue. Fins i tot la Lorena somriu. La
Laila i l’Emma es miren.

EMMA
Tu què tal pel bar amb ton pare?
Molt xungo o què?

LAILA
Vaig fent... depèn del dia.

La Laila i l’Emma no saben massa què dir-se.
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EMMA
I la Raquel? No ha vingut?

TALL A:

13 INT.PIS SILVIA-BANY.DIA 13

Berta va cap el bany.

BERTA
Ei, tia, que ha vingut l’Emma...
Raquel?

Berta obre la porta del lavabo amb suavitat. A dins hi ha
la Raquel, d’esquenes, discutint amb algú per telèfon.

RAQUEL
Doncs no! Em sembla injust! I
flipo que m’ho demanis, de
veritat (...) I el que jo vull,
què? Només compta el que
vosaltres voleu! N’estic fins els
ovaris! I no penso venir! (...)
Que no, hòstia!

Berta es mou, com per tancar la porta i deixar-la sola,
però llavors Raquel s’adona que hi és.

RAQUEL
(penjant la trucada)

A la merda.

BERTA
Estàs bé? Qui era?

RAQUEL
(seca)

Ningú.

Raquel surt d’una revolada del lavabo. Berta es queda
intrigada.

14 INT.LOCAL PUTXI.DIA 14

L’Òscar està amb els seus amics, en Lluc, en Nil, en
Bernat i en Putxi. Just ara acaben una partida de la play.
L’Òscar només mirava (no jugava).

BERNAT
(a Òscar)

Què, t’animes?

ÒSCAR
Que va tio.
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PUTXI
(fent el gest de fumar)

I segur que no vols..?

NIL
Mira que ets pesat amb els petes.

LLUC
És el Bob Marley català. Però
sense ni puta idea de reggae.

Putxi intenta fer una colleja a Lluc, que l’esquiva.

BERNAT
(a Òscar)

Va, què vols fer?

ÒSCAR
Pribar una mica estaria bé.

PUTXI
Això està fet, nen.

ÒSCAR
Però birres no, eh.

PUTXI
(a Bernat)

M’ajudes?

Bernat i Putxi desapareixen un moment. Lluc es disposa a
posar música.

LLUC
Alguna petició especial?

Òscar s’arronsa d’espatlles.

LLUC
A veure...

Lluc va clicant diferents cançons de la seva llista
d’Spotify. Nil i Òscar en un a part. Estan un moment en
silenci fins que Nil el trenca.

NIL
Perdre’ls és una putada.

Òscar el mira.

NIL
El pare o la mare. Se suposa que
no hauria de passar. Que no és
natural, vull dir. Haurien de
morir de vells.
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ÒSCAR
Encara penses en la teva mare?

NIL
(assenteix)

Em vaig quedar fet una merda...
No anava ni als entrenaments, no
sé si te’n recordes... Però
arriba un dia que, no sé...Crec
que aprens a conviure amb el buit
que deixa. I entens que podràs
seguir.

Òscar no diu res. Tornen Bernat i Putxi carregats amb
begudes alcohòliques i refrescos.

BERNAT
S’obre el bar, penya !!!

Putxi serveix vodka en un got i li dóna a l’òscar.

PUTXI
Espera que ara et poso la
taronjada.

Però l’òscar no s’espera, fa un llarg glop de vodka, a
sac. Necessita beure. Els amics flipen una mica però no
diuen res.

15 INT. PIS SILVIA-CUINA.DIA 15

Sílvia i Rosa estan fent entrepans amb pa de motllo per
les noies.

ROSA
A mi no em facis llegir, filla.
Tu tens més traça per aquestes
coses.

SÍLVIA
No sé si podré...

Entra Lorena amb la bossa de patates buida.

LORENA
Hi ha més patates?

ROSA
Us estem fent entrepans, millor.

SÍLVIA
Tu vols llegir un poema a
l’enterrament?
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LORENA
Com enterrament? No llençàvem les
cendres al jardí de la masia?

SÍLVIA
Ja en vam parlar, Lorena. No està
permès. A més, a on exactament?
Si allò està fet un desastre...

ROSA
El cementiri del poble és maco, i
hi tenim un nínxol familiar.

LORENA
Nonono. Us esteu flipant. El papa
allà tancat?

SÍLVIA
L’Òscar hi està d’acord. Farem
una cosa íntima, només els de
casa. Serà maco, en Rai tocarà la
guitarra i--

LORENA
(interromp)

I una merda maco! Com li pots fer
això al papa! Ell no ho voldria i
tu ho saps! Sempre va dir que
ell, havia de volar amb el vent,
no li fotis ara!

Lorena mira a Sílvia als ulls i Sílvia comença a
trencar-se.

SÍLVIA
(amb un fil de veu)

Carinyo, jo...

LORENA
L’hem de respectar! És injust,
joder!

Rosa intervé, dura.

ROSA
Ja està bé Lorena. Aquí la
injusta ets tu. No creus que ja
és prou dur tot plegat per a
tots?

Lorena la mira, però es mossega la llengua.

ROSA
Anem al meu pis, Sílvia, i ho
acabem de parlar.



20.

Rosa se’n duu Sílvia, surten de la cuina. Lorena queda
molt creuada. Entra la Gina acabant-se la bossa de
patates.

GINA
Ei, què ha passat? La teva mare
feia una cara...

LORENA
(amb determinació)

Doncs ho té clar. Al meu pare no
el foten en un putu forat. Ni de
conya.

16 EXT.JARDÍ RICOU. DIA 16

Fa una bona estona que Montse està parlant amb l’Anna i
els seus pares (Santi i Núria), que l’escolten atentament.
Prenen cafè.

MONTSE
Com que és una denúncia penal,
anirem a judici segur.

NÚRIA
Però no serà de seguida...

MONTSE
La justícia no és precisament
ràpida, ja ho sabeu. Tindrem
temps per preparar una bona
defensa.

SANTI
Sí sí, sobretot, la millor
defensa possible.

MONTSE
Hem de demostrar que el fet que
la Joana es quedés en coma va ser
un accident.

ANNA
Bé... Ens estàvem barallant.

MONTSE
Però tu no volies deixar-la en
coma de forma premeditada.

ANNA
Nono. Clar que no. Però sí que li
vaig donar un cop, i el cop la va
fer caure.
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MONTSE
L’agressió existeix, sí. I per
això et poden demanar una
indemnització alta.

NÚRIA
Com d’alta?

MONTSE
Bé, ja ho veurem. Si torna a
jugar a hoquei, encara tindràs
sort i serà assequible, pagaràs
només pels dies que hagi estat a
l’hospital i de baixa, però si
no...

ANNA
Què.

La Montse agafa aire. Es fa un silenci tens:

MONTSE
La indemnització pot ser una
fortuna. Per haver-li estroncat
la carrera.

Núria i Santi es miren, amoïnats.

MONTSE
Però encara hi ha un escenari
pitjor, Anna...

ANNA
Pitjor... Com?

MONTSE
Perdoneu, eh, però és la meva
obligació dir-vos tot el que
tenim sobre la taula, ja em sap
greu...

NÚRIA
Sí sí, per descomptat. Digues.

MONTSE
Si el jutge no accepta que va ser
un accident... et podrien demanar
presó.

ANNA
(empàl·lideix)

Presó?

MONTSE
Un mínim de 3 mesos o un màxim de
3 anys.
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Núria i Santi s’han quedat de pedra. Instintivament agafen
la mà de la seva filla, que també ha quedat acollonida.

17 INT.CASA RICOU. CUINA 17

Núria està rentant les tasses de cafè que han fet servir,
Anna porta la cafetera i el que hagi quedat al jardí. Mira
la seva mare.

ANNA
Perdona’m, mama.

Núria deixa de rentar, la mira.

ANNA
Sento que us veieu implicats en
tot això.

NÚRIA
Tant de bo ens hi haguessis
implicat abans. Com vas poder
estar tant temps sense dir-nos
res?

ANNA
No ho sé, em sentia fatal, i
només pensava en què s’arreglaria
sol... I estic tan acostumada a
resoldre les coses a la meva...

NÚRIA
No ens tens confiança...

ANNA
Fa anys que visc fora, mama.
Primer a Gijón, després a
Lisboa... M’he acostumat a
explicar-vos només les coses
agradables quan ens truquem. De
fet, és el que sempre heu esperat
de mi. Que us expliqui què bé que
em va tot...

NÚRIA
No és veritat, filla. M’hagués
agradat saber què et preocupava,
potser sí que no he estat prou
per tu. Quasi no t’hem vingut a
veure, i amb l’Emma sempre t’hem
deixat massa de banda...

ANNA
A la Joana la vaig empènyer jo,
mama. Ningú més en té la culpa.
La Terrats té raó.
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NÚRIA
(amb un somriure trist)

Fins i tot la Júlia ho ha sabut
abans que jo.

ANNA
Mama, va.

NÚRIA
No em tornarà a passar, Anna.
Vull que entenguis que em tens,
que em pots explicar el que et
preocupa de debò i no si guanyes
o no una final... He pensat que
vindré cada cap de setmana de
Budapest per estar amb tu i
l’Emma a partir d’ara.

ANNA
Els tràmits per la denúncia poden
durar mesos...

NÚRIA
M’és igual el temps que sigui.
Aquest tràngol el passarem
plegades. Em sents?

Anna fa que sí, agraïda. Hi ha unió mare-filla de primer
cop de veritat.

18 INT.PIS SILVIA-HABITACIÓ SÍLVIA.DIA 18

Lorena està davant de les cendres del Pela (l’urna), que
estan en una prestatgeria de l’habitació. Gina la mira.

GINA
N’estàs segura?

Lorena agafa l’urna, amb cura assentint.

LORENA
Conec l’espai perfecte per
deixar-lo volar lliure. El turó
de la Murtra.

GINA
Ni idea.

LORENA
És on ens portava a escalar quan
érem petits.

Lorena posa l’urna dins una motxilla.
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GINA
Està lluny?

LORENA
Una mica... Però abans hem de
passar per un altre lloc.

TALL A:

19 EXT. MASIA PELA. DIA 19

Totes les noies caminen per un camí de sorra. Lorena, amb
la motxilla a l’espatlla, va al davant. Arriben a la
masia. Lorena s’atura prop del porxo, impactada.

LORENA
Està tot igual... és com si el
temps s’hagués congelat.

GINA
Sí.

LORENA
M’agradaria tant que ara sortís
per aquesta porta, sense afaitar,
i fet un desastre, com sempre...

Gina li fa un gest afectuós.

GINA
Queda’t fora, si no t’hi veus amb
cor. I ja ho busquem nosaltres
per dins.

RAQUEL
Sí, cuca, no et forcis.

Lorena es refà, potser s’eixuga una llàgrima.

LORENA
Vull entrar. Va, anem.

Totes segueixen Lorena, excepte Raquel, que es queda allà,
amb els ulls vidriosos. Berta se n’adona i va cap a ella.

RAQUEL
Em fa tanta ràbia, Berta. Per què
els havia de passar a ells?

Berta no sap què dir.

RAQUEL
La Lore i l’Òscar adoraven el seu
pare. Fins i tot la Sílvia el
deixava entrar al pis quan volia
(molt trista) Eren una família...
poc convencional però tan unida!
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BERTA
Sí, és una putada.

RAQUEL
Saps què penso? Que si ara em
passés com al Pela, que la palmés
d’un dia per l’altre, els meus
pares ni se n’adonarien.

BERTA
Apa, què dius. Però si els teus
pares et tenen més que mimada,
t’ho donen tot!

RAQUEL
Ja, tia, em paguen roba i el que
faci falta, sí. Però els faig
nosa en el fons...

BERTA
No diguis xorrades...Avui estem
totes molt tocades (pausa) Era
amb ells que parlaves, abans al
lavabo?

La Raquel assenteix.

RAQUEL
Saps per què m’hi discutia? El
meu pare volia que deixés la Lore
penjada per anar a una recepció
per un client important o jo qué
sé. Volia ensenyar la seva
"família perfecta". Li he dit que
passava. Em fan fàstic, a
vegades. Només els importa
l’empresa, el postureo i la
pasta. Són uns putos egoistes.

BERTA
Potser sí, però que la caguin...
no vol dir que no t’estimin.

RAQUEL
Creus que em clavaran la bronca
quan torni per no haver-los fet
cas? Ni això... M’ignoraran. Com
fan sempre. Com van fer quan vaig
tallar amb l’Òscar.

BERTA
Què et van dir?

RAQUEL
Absolutament res (afectada) Que
no m’estimen, Berta. Ni m’ho
demostren ni m’ho han dit mai.
Passen de mi. I punt.



26.

Dit això, Raquel entra a la masia, amb les altres. Berta
queda pensarosa i una mica afectada.

20 INT.MASIA MENJADOR.DIA 20

Lorena i Gina estan al menjador, que està desendreçat, tal
qual l’havia deixat en Pela.

GINA
Te’n recordes? "cena de la buena,
chicas..."

LORENA
Buah, amb aquells durums
fastigosos...I vinga a oferir-me
birra, que no m’agrada.

GINA
Va ser una de les millors nits de
la meva vida.

LORENA
M’hagués hagut de quedar a viure
amb ell llavors, si ho hagués
sabut....

Gina li fa un gest afectuós.

GINA
Aquestes coses mai no les sabem.
S’ha de viure al diure, ja ho
dius tu sempre: "carpe diem,
ties".

LORENA
Merda d’accidents. M’angoixa
pensar que també li pugui passar
a la meva mare, a l’Oscar... o a
tu...

GINA
Jo no et deixaré mai sola.

LORENA
Tu què saps.

GINA
Ho sé.

Gina li fa un petó suau però amb passió. Lorena es refà.

LORENA
Hem de trobar el casette. Va,
ajuda’m. Tu mira dins els mobles.
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Gina comença a remenar. Lorena busca entre una muntanya de
coses i roba que hi ha al costat del sofà. Entre la roba
li apareix l’ARMILLA DE CUIR que en Pela duia al cap.4.
L’olora, commoguda. Creua una mirada amb Gina, que li
somriu, dolça. Després, Lorena se la posa. De sobte se
sent Emma cridant:

EMMA (O.S)
Lore! Veniu!

21 INT.MASIA: CUINA.DIA 21

Totes van entrant on està Emma, que té a la mà un
radiocassette vell.

EMMA
És això no?

LORENA
Sí! Genial Emma!

Emma li dóna a la Lorena, que l’agafa, contenta.

EMMA
I aquest trasto amb què va, amb
wifi?

LAILA
No fotis que no ho saps.

FLOR
Hubo un mundo antes de internet,
Emma.

Totes somriuen. Lorena clica "enter".

LORENA
Espero que la cinta encara
estigui dins... (obre la porteta)
Oh, yeah!

Lorena té una cinta de cassette a les mans, molt vella.

LAILA
De quin grup és?

LORENA
És la primera maqueta que van
gravar en Rai i el meu pare.
Sempre ens la posava al cotxe, i
l’Òscar i jo ens queixàvem...

FLOR
Como cuando mi madre me mata a
boleros.
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LORENA
Ja podem anar al turó. Som-hi.

Totes van cap a la porta de sortida.

22 EXT.CAMÍ MASIA.DIA 22

Les noies caminen pel mateix camí que hem vist abans, la
masia es veu al fons. A Berta li sona el mòbil, mira, és
un missatge. S’atura un moment i el llegeix. És de la
Terrats.

El llegim sobreimprès a pantalla: ON SOU? ESTEU BÉ?

És de la Terrats.

RAQUEL
Berta, va.

BERTA
Vinc, vinc.

Berta observa un moment a Raquel, que està caminant cap a
les altres. I llavors contesta a Terrats:

Sobreimprès a pantalla: ESTEM AMB LA LORE / NO PATEIXIS /
PERDONEU PEL PARTIT

Berta dubta un moment, però després segueix teclejant:

Sobreimprès a pantalla: NO T’HO HE DIT MAI PERÒ /

23 INT.BAR PAVELLÓ.DIA 23

Sobreimprès a pantalla: TU SEMPRE HAS ESTAT UNA MARE PER
MI / T’ESTIMO.

A Terrats, que no esperava uns missatges així, li canvia
la cara de cop. De sobte s’emociona, se li entelen els
ulls.

Youssef, que està amb ella, se n’adona i es preocupa.

YOUSSEF
Què ha passat? Què diuen? La
Laila em sentirà...

TERRATS
(refent-se)

Res, res. Estan bé, Youseff,
deixa-la, avui. Estan fent-li
companyia a la Lorena.
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YOUSSEF
I la victòria del partit per les
rivals. Sense ni jugar. Hi podien
haver anat després del partit,
amb la Lorena.

TERRATS
Tu em coneixes bé, no? Et pots
imaginar com m’he emprenyat,
veritat?

Youseff assenteix, vehement.

TERRATS (CONT’D)
Però s’ha de reconèixer que els
tenen ben posats. Jo mai m’hauria
atrevit a fer una cosa així.

YOUSSEF
Fan moltes bestieses que a mi, ni
de jove, m’haguessin passat pel
cap... (per les drogues) Fins i
tot la Laila, que fins ara era un
sol.

TERRATS
Amb aquesta unió i determinació
que tenen, t’asseguro jo que
remuntarem la Lliga.

YOUSSEF
Creus que podem guanyar-la
encara?

TERRATS
Se’n poden sortir, sí. A la lliga
i a la vida. La veritat és que a
vegades... són l’hòstia.

Terrats torna a mirar el missatge de la Berta i somriu.

24 INT.GARATGE.DIA 24

Santi endreça caixes de vins mentre xerra amb Enric que es
mira alguna ampolla distretament de tant en tant d’alguna
caixa oberta.

ENRIC
M’ha dit que necessita temps,
però no ho sé, tinc por que
s’hagi acabat per sempre.

SANTI
Estic flipant. N’estàs ben
penjat...
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ENRIC
La Sílvia és una gran persona.

SANTI
Sí que ho és, sí. Ens va saber
molt greu deixar-la penjada sense
feina quan vam tancar l’oficina.

Enric guarda l’ampolla que mirava i tanca la caixa, moix.
Santi veu el seu germà molt tocat.

SANTI
Quan es refaci de la mort del
Pela, hi tornareu, segur.

ENRIC
No és només pel Pela... També hi
ha el tema del nou pavelló. La
Sílvia ho sap tot i no li agrada.

SANTI
(tensant-se una mica)

Ja...

ENRIC
L’altre dia vam discutir... No em
va agradar gens com em va
tractar, com si fos un mafiós!
Ella no sap com van aquestes
coses. Només són negocis,
collons.

SANTI
Hi ha maneres i maneres de fer
negocis.

ENRIC
Tu també?

En Santi es remou, inquiet.

SANTI
Jo no et jutjo. No ho he fet mai,
ja ho saps. Però has d’admetre
que quan et convé deixes l’ètica
de banda.

ENRIC
(picat)

Tu no faràs el que calgui per
vendre aquests vins tan cars?

SANTI
Jo no pagaré un tant per cent al
funcionari de torn perquè
serveixi els meus vins a actes
públic.
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ENRIC
Doncs ho farà algú altre i tu
seràs el desgraciat que es mor de
gana.

SANTI
Aquesta és l’excusa que sempre va
tenir el pare i tots els que aneu
d’aquest pal.

ENRIC
Mira, ja en tinc prou. Les
lliçons de moral dóna-li a la
teva Anna.

SANTI
(dolgut)

Això és un cop baix.

ENRIC
Ho sento... Però no he vingut a
veure’t perquè em matxaquis.

SANTI
Una cosa està clara, Enric, els
actes tenen conseqüències. L’Anna
s’està enfrontant a les seves. I
tu?

ENRIC
Què vols dir.

SANTI
Si tant t’importa la Sílvia,
demostra-li. Deixa córrer el
projecte del nou pavelló. Encara
hi ets a temps (el mira) Però no
ho faràs, oi?

Enric no diu res. Santi torna a endreçar ampolles.

25 INT.LOCAL PUTXI. DIA 25

Sílvia arriba al local. Òscar està estirat al sofà amb els
ulls tancats, mig dormit.

SÍLVIA
Com està?

PUTXI
Només ha begut una mica...i s’ha
quedat planxat al sofà.

LLUC
Perdona per molestar-te, Sílvia,
és que ha estat demanant per tu.
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SÍLVIA
Heu fet bé de trucar-me, no passa
res.

Sílvia s’apropa al seu fill.

SÍLVIA
Ei, rei, estic aquí.

ÒSCAR
Mama... Porta’m a casa.

Sílvia l’ajuda a incorporar-lo.

NIL
T’ajudo? On tens el cotxe?

SÍLVIA
Ja puc, Nil, ja puc.

Els nois observen com Òscar es recolza en Sílvia.

SÍLVIA
(a Òscar)

Et trobes bé?

BERNAT
Ei, tio, cuida’t, eh.

Òscar els mira i de sobte trenca a plorar. A sanglots. Li
surt tot. Amaga el cap al pit de la seva mare, que
l’abraça.

SÍLVIA
Carinyo meu...

Als amics els impacta l’escena. A en Bernat se li neguen
els ulls. En Putxi baixa la mirada. En Nil i en Lluc
intercanvien una mirada, tristos.

SÍLVIA
(a ÒScar)

Anem.

Sílvia surt amb Òscar encara plorós. Els amics no
s’atreveixen ni a moure’s.

LLUC
(fotut)

Quin mal rotllo, tios.

PUTXI
Ja veus.

S’han quedat tots tocats.
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26 INT.COTXE SÍLVIA. DIA 26

Al cotxe, Òscar s’està mocant.

SÍLVIA
Millor?

ÒSCAR
Perdona, ho sento.

Sílvia el mira, molt fotuda.

ÒSCAR
No volia pensar més i he començat
a beure...

SÍLVIA
Sóc jo qui t’he de demanar perdó.
A tu i a la Lorena.

ÒSCAR
Per què.

SÍLVIA
La nit abans de l’accident...
Vaig tenir una conversa amb el
teu pare. Estava enfadada, em va
fotre que es presentés allà, que
es fiqués altre cop entre l’Enric
i jo. Però estava trist perquè
l’hi havien cancelat els bolos
dels dissabtes...I jo...

ÒSCAR
Mama--

SÍLVIA
(l’interromp, necessita
dir-ho)

Li vaig dir que sortís de la meva
vida, Òscar. Ves a saber si a
l’endemà estava fotut i va beure
o va fer el burro amb la moto...
Si no li hagués dit, potser
encara seria viu.

ÒSCAR
El papa no estava rebotat. Ho va
entendre perfectament... Jo també
vaig parlar amb ell a la nit.
Me’l vaig trobar abans que
marxés.

Sílvia se’l mira, sorpresa. Se li neguen els ulls.
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ÒSCAR
Va ser un accident, mama.
L’asfalt estava humit, aquell
camió li va fotre un cop... Ens
ho van dir els mossos. Tu no en
tens la culpa.

Sílvia fa que sí, agraïda.

ÒSCAR
Anem a casa, sisplau. Necessito
una dutxa i un cafè.

Sílvia engega el cotxe.

27 INT.CASA RICOU: BANY / HABITACIÓ MATRIMONI.DIA 27

Núria està davant el mirall del lavabo, plorant en
silenci, amb el rimmel tot coregut. De sobte s’obre la
porta del lavabo, és Santi.

SANTI
Núria... Què tens?

Núria el mira...

TALL A:

Tots dos asseguts al llit. Núria, ja sense plorar.

NÚRIA
Vam començar a flirtejar de la
manera més tonta, en una festa
del club.

En Santi l’escolta, amb aspecte greu.

NÚRIA
Fins que un dia ens vam donar els
telèfons. Llavors van ser els
missatges de whatsap...Era
divertit. Com tornar a tenir
quinze anys.

SANTI
(sense acritud)

En Pela, que cabrón.

NÚRIA
Em feia sentir jove, vital... No
ho sé. Va ser una bestiesa,
suposo.

SANTI
Tots n’hem fet. Ara ja és aigua
passada.
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NÚRIA
Et molesta que t’ho hagi
explicat?

SANTI
Mai t’ho vaig preguntar, per
orgull, però em moria de ganes de
saber qui era aquell cabró per
trencar-li la cara.

NÚRIA
No ho hauries fet.

Santi fa que no i mig somriu.

SANTI
Però una putadeta. Petita...

Núria també mig somriu.

NÚRIA
Gràcies per venir amb mi a
Budapest igualment. Per tornar-ho
a intentar...

Núria li agafa la mà. Santi li prem, fort.

28 EXT.PISTA FORESTAL.DIA (CANVI LOCALITZACIÓ) 28

Les noies caminen cap el turó, van per una pista forestal.
Lorena sempre amb la motxilla a l’espatlla. Berta està
cansada.

BERTA
Ties, parem una mica?

LORENA
No.

Berta es recolza en un arbre, amb tant mala sort que
aixafa una caca.

BERTA
Ecs! Quin fàstic!

Berta es mira la sola de la sabata.

GINA
(rient)

Ha trepitjat una tifa!

LAILA
Deu ser de porc senglar.
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BERTA
Ja vale de conyes.

LAILA
No és broma. N’hi ha molts, no
has vist els forats que hi havia
al marge del camí?

BERTA
(amb por)

Aquest camí?! Si en veig un em
moro, eh.

La Gina i l’Emma intercanvien una mirada còmplice.

FLOR
Mírala! La que quiere estudiar
medicina y cortar cadáveres.

BERTA
Estan morts, és diferent.

RAQUEL
A la meva urbanització també n’he
vist. Tenen uns ullals que
tela...

BERTA
Va, va, que m’estic cagant.

De sobte de darrera l’arbre on està recolzada, se senten
uns grunys i una "cosa" se li tira a sobre.

BERTA
(cridant)

AAAHHHH!!!!

Resulten ser la Gina i l’Emma, que es peten de riure. Les
altres també riuen.

GINA
Boníssim! Li has vist la cara?

EMMA
Total!

RAQUEL
Ja se m’havien oblidat les teves
bromes pesades!

EMMA
Amb les del nou equip no puc
fer-ne, són més estirades...

FLOR
No dijiste que eran tan guais y
tan amiguitas?
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EMMA
(sincera)

Entre elles sí. Jo sóc la
penjada, bàsicament. És un
avorriment.

Totes riuen. L’Emma intercanvia una mirada amb la Laila.
Li mig somriu per primer cop. De sobte Emma nota com si
una serp li passés per l’espatlla (hombro).

EMMA
(movent-se per treure-se-la)

Hòstia, hòstia, hòstia!

Berta li ensenya que només era el seu cinturó. Totes
riuen, excepte Lorena, que no para de mirar el seu mòbil.

BERTA
A la capitaba del Minerva no se
la xuleja!

LORENA
(amoïnada)

Ei, nenes, que m’ha marxat la
cobertura... El Google maps a
prendre pel sac.

RAQUEL
Però aquest és el camí, no,
amore?

LORENA
Doncs... Potser sí. Potser no.
Feia anys que no hi venia.

FLOR
No jodas, Lore. Estamos perdidas?

Les noies es miren entre elles, cansades i amoïnades.

29 INT.BAR POBLE.DIA 29

Anna i Germán estan en una taula. Germán pren un cafè,
Anna res. Germán li dóna una carpeta.

GERMÁN
De part de la Montse,
documentació que vol que et
miris.

ANNA
És la canya, la Montse.

Anna li somriu a en Germán amb complicitat. Ell sospira.
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GERMÁN
Sí que ho és, sí. Et demano un
cafè?

ANNA
No,no. Si ja estem, no?

GERMÁN
També volia saber com estaves.
Diu la Montse que el cas es
preveu difícil...

ANNA
Doncs flipo una mica amb mi,
perquè em sento prou serena.
Potser és que no en sóc plenament
conscient, encara.

GERMÁN
Vull que sàpigues que ho entenc.
No sé, quan m’ho vas explicar, el
dia de la concentració, potser no
t’ho vaig dir prou clar. A tots
se’ns en pot anar l’olla, a
tots...

ANNA
Em vaig descontrolar.

GERMÁN
Quan competeixes tens
l’adrenalina a tope, et surt
l’agressivitat, et bull la sang.
Jo també he volgut trencar-li
l’estic a la cara a més d’un.

ANNA
Però no ho has fet.

GERMÁN
Tu tampoc. Va caure malament i es
va donar un cop al cap.

L’Anna baixa la mirada i no diu res.

GERMÁN
Perdona, suposo que n’estàs tipa
de parlar del tema.

ANNA
Escolta... la Montse s’hi està
deixant la pell en aquest cas i
jo li estic súper agraïda. No
vull fer res que la pugui
molestar.
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GERMÁN
Per què ho dius?

ANNA
Per tu i per mi, Germán. Siguem
clars: sempre hi ha hagut tensió
entre nosaltres. I vam estar a
punt d’embolicar-nos.

GERMÁN
(sorprès)

Sí... I ara te’n penedeixes...?

ANNA
No. Gens ni mica. I aquest és el
problema. Hi penso massa sovint.

Es miren un moment als ulls. A Germán li ha agradat la
resposta.

ANNA
Prefereixo que no quedem tots dos
sols. Ni per fer un cafè. Sé que
ho fas perquè et vaig demanar que
necessitava un amic però...

GERMÁN
Dona, però--

ANNA
(l’interromp)

M’agrades massa, Germán. No puc
ser amiga teva. I no vull fer-li
aquesta putada a la Montse.

Anna recull la seva bossa i la carpeta.

ANNA
Ja ens veurem pel pavelló.

I se’n va, trasbalsada.

30 INT.GIMNÀS.DIA 30

Santi entra al gimnàs, vestit de carrer. La Terrats està
fent màquines.

TERRATS
Amb sabates de carrer no es pot
entrar. No penses canviar-te?

SANTI
No estic per fer esport. Tinc
massa coses al cap.
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TERRATS
L’Anna?

SANTI
(assenteix)

I la Núria, també. M’ha dit que
vindrà cada cap de setmana, per
seguir de prop el cas de la
denúncia.

TERRATS
Normal.

SANTI
Li he ofert que es quedi a casa.
Seria absurd que la fes anar a un
hotel, oi?

Terrats s’adona que està marejant la perdiu. Se seca la
suor del front amb una tovalloleta.

TERRATS
Santi... Què em vols dir?

SANTI
El que va passar entre nosaltres,
no ho pot saber.

TERRATS
Esteu separats.

SANTI
Sí, però li sentaria fatal saber
que m’he embolicat precisament
amb tu.

TERRATS
Amb mi. Ja. (el mira) No em
suporta, oi?

SANTI
Diguem que no ets sant de la seva
devoció. Quan va saber que
t’havia deixat diners per la in
vitro es va creuar de mala
manera.

TERRATS
Doncs em sap greu que discutissiu
per aquest tema. Mai els hauria
d’haver acceptat. Estava
obsessionada i no m’havia adonat
d’una evidència.

SANTI
Quina.
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TERRATS
Que de filla ja en tinc una, la
Berta. I és meravellosa.

En Santi li somriu. La Terrats posa més pes a la màquina i
torna a suar.

31 EXT.CARAVANA.DIA 31

Anna està a la caravana, amb el mòbil.

SOBREIMPRÈS: Està dins l’Instagram del Germán. Mira una
foto d’ell entrenant. Després veiem com clica el
"UNFOLLOW", deixa de seguir-lo.

Truquen a la porta, i Santi treu el cap.

SANTI
Puc?

ANNA
I això?

Santi li porta dues roses del jardí.

SANTI
Em venia de gust donar-te una
alegria. Encara que sigui petita.

Anna les agafa i les olora. Somriu.

ANNA
Les posaré en aigua.

SANTI
Ara entenc perquè estaves tan a
la defensiva quan et parlava del
teu futur, de tornar a jugar...
Em vas deixar molt parat quan em
vas dir allò de "no sóc com us
penseu".

ANNA
Si et deixés llegir el que escric
per la psicòloga, fliparies.

Anna ha posat les roses dins la copa de bohèmia que li
havia regalat la Núria.

SANTI
Són les copes que et va regalar
ta mare?

ANNA
La parella va patir un accident.
Ara és un gerro.
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Santi branda el cap, divertit.

SANTI
Escolta Anna, m’és igual el que
hi posi en aquests fulls, jo et
conec, t’he vist créixer. Sé com
ets i n’estic orgullós.

ANNA
Estigués orgullós de l’Emma.
Encara que sigui una bronques, té
un cor més gran... no se l’acaba.

SANTI
Us estimo molt a les dues, clar
que sí. Però tu em vas convertir
en pare. Tu vas ser la filla més
desitjada del món.

ANNA
(fent broma)

I l’Emma la segona.

SANTI
Si et dic la veritat... Jo no
volia tenir més fills.

L’Anna es queda parada.

ANNA
En serio?

En Santi es mira les roses i les toca distretament, sense
mirar a l’Anna, davant d’aquella confessió.

SANTI
L’adopció va ser cosa de la teva
mare. I ja saps que quan ella vol
una cosa... Jo, simplement, ho
vaig acceptar.

ANNA
No en tenia ni idea.

SANTI
No me’n penedeixo gens, eh, no
m’entenguis malament. A l’Emma me
la sento filla, del tot. Però tu
sempre seràs la meva Anna, i no
suportaria que poguessis acabar a
la presó.

Anna baixa la mirada. A ella també la turmenta aquest
tema.
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SANTI
Pagarem la indemnització que
calgui per evitar que et tanquin.
Si és necessari, hipotecarem la
casa.

ANNA
(emocionada)

Gràcies papa.

Agafa aire. Se la veu serena.

ANNA
Poder comptar amb tu i la mama
per mi...de debò, ara mateix és
molt.

SANTI
Però com ho dubtaves?

Santi acarona la cama de la seva filla.

SANTI
Va, surt d’aquest coi de caravana
i vine a ajudar-me amb el jardí.

L’Anna riu i surt amb Santi de la caravana.

32 EXT.CAMÍ.DIA 32

Totes caminen per un camí més estret i més empinat.

LORENA
Hem fet una volta que t’hi
cagues. Està molt canviat tot
això.

BERTA
Però ara anem bé, no?

LORENA
Sí, sí. Recordo aquesta pujadeta.
De petita em semblava l’Everest!

Gina se li apropa.

GINA
(a cau d’orella)

Segur que és la mateixa pujada?

LORENA
Quasi segur.

Gina posa els ulls en blanc, però no diu res per no
embolicar la troca.
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Passem a Laila i Emma, que caminen juntes al final de la
cua.

LAILA
Emma...

L’Emma se la mira.

LAILA
Sé que et vas quedar amb mi tota
l’estona, amb tot el rotllo de la
Maria i les galetes. Sé que et
vaig dir coses xungues...

EMMA
Ah, és igual, era el colocón. No
problem.

LAILA
No, tia...que gràcies. Ets una
bona amiga.

L’Emma se la mira. Li somriu. Sembla un apropament entre
les dues amigues.

EMMA
Escolta i què faràs amb el Nil,
si el teu pare no te’l deixa
veure?

LAILA
No ho sé... Em moro de ganes
d’estar amb ell. Però el meu pare
m’està fent currar al bar mil
hores. I quan arribin les
vacances segur que anem al
Marroc.

EMMA
Quin pal, no?

LAILA
A mi m’agrada. A més aquest estiu
no hauré d’estudiar per setembre.
Podré sortir, anar de farra amb
els meus cosins...

EMMA
De vegades se’m fa raro pensar
que ets marroquina.

LAILA
Sóc catalana.

EMMA
Sí, sí, però també marroquina,
no? Tens dues cultures, vull dir.
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LAILA
Com tu, suposo.

EMMA
Jo? Nono, jo sóc d’aquí i prou.

LAILA
Ja m’entens, que tens unes altres
arrels. Et van adoptar al Marroc.

EMMA
És molt diferent. No tinc res a
veure amb els àrabs, jo. Els meus
pares són d’aquí.

LAILA
(ofesa)

En canvi jo sóc filla d’un pobre
emigrant, no?

EMMA
Tia, Laila, que no volia--

LAILA
I perquè ho sàpigues, la meva
família no és àrab, és amazic.
Que teniu una incultura...!

Laila s’avança, enfadada. A Emma li sap greu haver-la
ofès.

Lorena, que va la primera, fa un somriure d’orella a
orella.

LORENA
Equip! Hem arribat!

33 EXT.MIRADOR.DIA 33

Les noies estan una al costat de l’altra flipant amb el
que veuen (nosaltres encara no ho veiem). La Berta carrega
amb el radiocassette.

RAQUEL
No m’ho puc creure, cuquis.

EMMA
Ja et val, Lore, ja et val.

Ara sí, veiem que al cim del turó hi ha un lloc-terrassa
per fer fotos, una mena de bar-terrassa i una carretera
d’accés.

FLOR
Es un puto mirador.
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BERTA
Amb carretera asfaltada. I jo amb
merda enganxada a la bamba.

LORENA
Ties, ho sento, us juro que abans
no hi havia ni Déu aquí.

La cara de Lorena fa tanta pena que les noies es miren i
riuren.

GINA
(a Lorena)

Què vols fer, Lore? Anem a un
altre lloc?

LORENA
Nono, ha de ser aquí (assenyala
un lloc tranquil) Mireu, allà
estarem bé. No molestarem ningú
amb la música.

FLOR
Que por cierto...¿alguien
comprobó que fueran las pilas
antes de cargar con este trasto
toda la subida?

Totes es miren. Berta, que porta l’aparell, prem el botó
de play...i no sona res. Lorena rebufa.

LORENA
Jodeeeer...

TALL A:

34 EXT.BAR-TERRASSA.DIA 34

Raquel i Gina s’apropen a la barra. Raquel es dirigeix al
cambrer, que està feinejant.

RAQUEL
Senyor! El lavabo no funciona.

CAMBRER
Com que no funciona.

RAQUEL
Fa soroll i no para de sortir
aigua.

CAMBRER
Colloooons...

El cambrer deixa el que estava fent i surt de la barra. Va
cap els lavabos.
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GINA
Ara, tia, Raquel!

Raquel allarga el braç per agafar el comandament de la
tele (o equip de música), que està en una prestatgeria.
Però està tan nerviosa que només aconsegueix que li
caigui, a la part de dins de la barra.

RAQUEL
Merda, merda, merda.

Gina reacciona i salta, entra a la part de dins de la
barra.

RAQUEL
Agafa les piles, corre, corre!

GINA
Ja, joder, ja.

Gina ha aconseguit obrir la porteta de les piles però li
costa treure-les. Se sent soroll al lavabo o una porta que
es tanca.

RAQUEL
Agafa tot el mando! És igual!
Pirem, tia! Pirem!

Gina torna a saltar, i les dues surten d’allà cames
ajudeu-me, rient. Just quan torna el cambrer del lavabo.
Gina, que ha aconseguit agafar les piles, llença el
comandament enlaire.

GINA
Gràcies!

El cambrer el recull.

CAMBRER
Qui les va parir...

TALL A:

35 EXT.MIRADOR.DIA 35

Estan en un lloc apartat del mirador. Flor està acabant de
posar les piles al radiocasstte. Prem "play". Sona bé.

FLOR
Cojonudo.

LAILA
Quina cançó més maca,Lore.

La Lorena treu l’urna de la motxilla, solmene. La mira un
moment i després la prem contra el seu pit, pensarosa.
Gina està per ella.



48.

GINA
Vols estar una estona sola, abans
de...?

LORENA
No, és que... Ara no sé si hem
fet bé.

Les noies es miren, sense saber què fer ni què dir.

LORENA
Mon germà, no sé. Que també té
dret a acomiadar-se’n ara
pensava. I la meva mare i la
iaia...

BERTA
Si ho prefereixes tornem.

LORENA
(angoixada)

És que no vull que el fiquin allà
dins...

Lorena té un dilema.

36 INT.PIS SILVIA.DIA 36

Silvia i Rosa van vestides més aviat fosques. En Rai acaba
d’entrar, amb la guitarra. Es fan dos petons, molt
sentits.

RAI
(destrossat)

No m’ho trec del cap, Sílvia.
Només anava a la puta benzinera a
buscar cafè. Ho havia fet mil
vegades al llevar-se.

ROSA
(somriu, nostàlgica)

Me’l puc imaginar. Sense cafè,
sense res per menjar, només amb
cervesa a la nevera. Quin
tio...en Pela.

RAI
Merci per deixar-me venir al
cementiri.

SÍLVIA
Avui és momés per la família. I
tu ho ets, Rai.

Rai somriu, commogut.
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ROSA
Hauríem d’anar avisant els nens.
D’aquí a una estona hem d’estar
allà.

SÍLVIA
Truco a la Lorena.

Ho fa. Espera un instant.

SÍLVIA
Comunica.

En aquest moment, Òscar treu el cap (estava a la seva
habitació). Du el mòbil a l’orella.

OSCAR
Mama, estic parlant amb la Lore.

SÍLVIA
Ah, perfecte.

ÒSCAR
Està al Turó de la Murtra. I té
les cendres del papa.

Rosa, Sílvia i Rai es queden petrificats.

37 EXT.APARCAMENT MIRADOR.DIA 37

Arriben en cotxe la Rosa, Sílvia, Òscar i Rai. Lorena va a
rebre’ls, acompanyada de Gina (les altres s’esperen
allunyades).

LORENA
Me’n caurà una... No et separis
de mi.

GINA
Tranqui.

Sílvia és la primera en anar cap a ella.

LORENA
Mama, ho sento. No ho he pogut
evitar...

SÍLVIA
Vine aquí, cabra boja (la mira,
entendrida) Ets clavada al teu
pare.

I l’abraça. Lorena li torna l’abraçada, alleujada.
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LORENA
Rai... has vingut.

RAI
No esperava menos de ti, Lorelay.

Lorena somriu. Veu al seu germà, va cap a ell.

LORENA
Ei, t’has mosquejat?

ÒSCAR
(fa que no)

Portes l’armilla del papa.

LORENA
A mi em va gran.

Lorena se la treu i li dóna al seu germà. Òscar se la
posa. Fan un somriure trist. S’agafen per l’espatlla i
van cap on estan els altres.

38 EXT.MIRADOR.DIA 38

Lloc maco del turó-mirador. Si hi ha un riu i es poden
tirar les cendres a l’aigua, genial. Si no, on es pugui
que sigui bonic.

A primer terme hi ha la família i Ray amb l’urna al mig.
Al darerra, les noies de l’equip.

Torna a sonar la cançó que Rai i Pela van gravar a la
maqueta, el single que escoltava en Pela. El so és dolent,
però la cançó és molt maca. Rosa és la primera en agafar
un grapat de cendres i escampar-les.

ROSA
Bon viatge, Pela.

Després ho fa la Sílvia. Que no diu res, només es fa un
petó fort al puny, amb els ulls tancats, abans d’escampar
les cendres.

A mesura que avança la cerimònia, les noies de l’equip es
van agafant de les mans, quasi sense adonar-se’n.

Li toca a en Rai, agafa un grapat de cendres:

RAI
Long live Rock&roll, tio.

És el torn de l’Òscar. Fa el mateix.

ÒSCAR
T’estimo, papa, però m’has ben
fotut.
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I ara li toca a la Lorena. No agafa les cendres, encara.

LORENA
Espero que la mama tingui raó i
m’assembli a tu. Sempre has sabut
el que volies... Tenies el somni
de viure de la música, de viure
lliure... I ho vas fer. Jo també
vull trobar el meu somni, papa.
Em sentiria fatal si quan fos
vella, o quan em toqués el moment
de palmar, me n’adonés que la
meva vida ha estat una merda. Que
no l’he viscut com realment
volia. Gràcies pel que m’has
ensenyat...

Ara sí, Lorena agafa un grapat de cendres.

LORENA
Et juro que intentaré ser tan
lliure i feliç com tu.

I les llença, serena. Gina l’observa, amb llàgrimes als
ulls, acaba de tenir la certesa que no la podrà retenir al
seu costat.

39 INT.CASA RICOU-HABITACIÓ EMMA. VESPRE 39

Emma està asseguda al terra de l’habitació amb tot
d’àlbums familiars al voltant. Mira les fotos amb atenció.

L’Anna dóna uns copets a la porta.

ANNA (O.S)
Emma, a sopar.

Anna obre la porta i en treu el cap.

ANNA
Tot bé? Estàs bé?

EMMA
(assenyalant una foto)

Qui és aquesta dona?

ANNA
A veure... (s’hi fixa) Una tieta
del papa, crec.

EMMA
Ets clavada a ella.

ANNA
(rient)

Hi tinc una retirada, sí (per la
(MÁS)
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ANNA (CONTINUES)
foto d’època) Però, hosti, quin
monyo que em porta...

EMMA
A mi també m’agradaria saber a
qui m’assemblo.

Anna es queda una mica parada per la reflexió d’Emma.
Intenta treure-hi ferro.

ANNA
Tu ets única, petarda.

EMMA
Ho dic de veritat, Anna. Però no
li diguis al papes, igual s’ho
prendrien malament.

ANNA
Que no els hi digui què?

Emma la mira als ulls.

EMMA
Vull saber qui sóc, d’on vinc.
M’ajudaràs?

L’Anna se la mira, seriosa i conmoguda alhora.
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