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1. INT. PISTA - DIA

A la banqueta, tota sola, hi ha asseguda l’EMMA (amb aire

rebel, 14). S’aguanta paper de WC tacat de sang al nas,

amb el cap una mica cap enrere però sense treure la vista

del partit. Va equipada de jugadora d’hoquei patins i duu

els cabells recollits en una cua i un mocador a mode de

diadema. Al seu costat, l’entrenador, en GERMÁN

(perdonavides, 28), nega amb el cap, rendit, amb els

braços creuats mentre mastega xiclet.

Dins la pista, dos estics lluiten per la pilota.

Un dels estics aconsegueix emporta-se-la. La JUGADORA que

se l’ha emportat s’allunya patinant.

Un tercer estic pica a terra repetidament i amb força, com

qui es vol fer sentir. És la BERTA (atenta, 18), la

portera, dins la porteria. Gairebé no se la reconeix sota

tot l’equipament, però està atenta a tots els moviments

del partit. Mira el marcador. Van 8 a 0 i queden 20

segons.

Des de la banqueta, l’EMMA tira una coça amb el patí

contra la valla. La BERTA es posa nerviosa.

BERTA

XUTEU JA!!

La LORENA (una noia trempada, 17) té la pilota. No es fixa

ni en la Berta ni en la resta de jugadores del seu equip.

Intenta entrar a l’àrea ella sola però no pot. Mira a qui

li pot passar: la FLOR (amb aire distant, 17), empenta la

jugadora que l’estava marcant i li reclama la pilota a la

LORENA. La LORENA dubta uns segons, torna a intentar xutar

i la bloquegen. La passa a la FLOR. Just abans que la FLOR

xuti sona el final del partit. El xut entra dins de

porteria però ja no se suma al marcador.

2. INT. VESTIDOR - DIA

L’EMMA regira la seva bossa d’esport, plena a vessar de

roba, bossetes més petites, pintes i raspalls, xampús...

Al fons troba un grapat de tampons i uns quants

salvaslips. Els agafa tots i patina cap al lavabo, que es

troba dins el mateix vestidor. L’EMMA duu paper de WC als

dos narius. La porta del lavabo està tancada però es veuen

els patins de la jugadora que hi ha dins. L’EMMA s’ajup i

li passa els salvaslips i tampons a la LAILA (tímida, 14)

per sota la porta.

EMMA

Tia, no he trobat compreses.

LAILA

(des de dins el lavabo)

I ningú en té?



2.

L’EMMA mira a la resta del vestidor: totes les jugadores

fan molt mala cara.

BERTA

Tranquila, Lorena.

LORENA

Cardem pena, tio.

La FLOR seu sola amb la mirada perduda.

EMMA

(a la LAILA)

No siguis pava, alguna vegada ha

de ser la primera.

La LAILA passa la mà per sota la porta i li fa botifarra a

la seva amiga. L’EMMA somriu amb desgana.

EMMA

Bah, passo d’entrar a ajudar-te.

L’EMMA torna patinant cap al banc on té la bossa.

LORENA

És que ni un puto gol!

BERTA

Deixa-ho estar.

LORENA

(gesticulant molt)

Però és que amb aquestes...! Com

a mínim empatar, joder!

FLOR

Cállate ya, Lorena.

Totes es giren cap a ella. El vestidor es queda en

silenci.

FLOR

Como quieres hacer una mierda si

ni siquiera la pasas, hm?

BERTA

Flor...

LORENA

(a la FLOR, sarcàstica)

No, clar. No és perquè la senyora

es dediqui a xutar des de mig

camp. Sóc només jo que no passo

la puta pilota, oi?

La LAILA surt del lavabo. Camina incòmoda perquè no s’ha

col·locat bé el tampó. Truquen a la porta del vestidor.
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GERMÁN

(des de fora)

Es pot entrar?

La LAILA mira les altres noies.

BERTA, LORENA, FLOR, EMMA

(amb desgana)

Sí...

La LAILA obre la porta del vestuari perquè entri en

GERMÁN, que segueix mastegant xiclet. La LAILA abaixa la

mirada i patina cap on són les altres. Les JUGADORES

s’asseuen als bancs. Totes estan amb el cap cot, mirant al

terra. En GERMÁN camina fins al mig del vestidor i es

creua de braços.

GERMÁN

A veure, passo de fotre-us

bronca.

Les JUGADORES aixequen el cap i es miren entre elles,

estranyades. A fora se senten els crits de victòria de

l’equip rival. En GERMÁN s’espera un segon per tal que la

cridòria s’allunyi.

GERMÁN

Plego. Deixo l’equip.

EMMA

Què?!

BERTA

No m’havies dit res!

LAILA

Perquè hem perdut?

GERMÁN

Però es que sempre perdeu.

Sempre.

Les JUGADORES es miren entre elles en silenci, incòmodes.

GERMÁN

I sabeu per què?

Les JUGADORES segueixen en silenci.

FLOR

¡Porque no saben jugar!

L’EMMA se la mira malament.

GERMÁN

(frustrat)

Perquè no sou un equip.
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En GERMÁN saluda posant-se el dit índex i el dit del mig

al front.

GERMÁN

Ja ens veurem, noies.

EN GERMÁN marxa del vestidor. Les JUGADORES comencen a

recollir les seves coses, en silenci.

3. INT. HABITACIÓ ANNA I EMMA - DIA

L’habitació és gran, hi un llit individual sense fer i un

matalàs al terra on hi dorm l’ANNA (deixada, 25). Està

molt desordenada, roba bruta per tot arreu. Pòsters,

bufandes i banderins del club d’hoquei on juga l’Emma a

les parets. Al terra, al costat del llit, hi ha un got, un

tovalló, un plat amb restes de menjar, coberts i un

portàtil. Estirada al llit de bocaterrosa hi ha l’ANNA.

Porta una samarreta de pijama i calces.

L’ANNA està dins el llit, es gira i s’estira lentament.

S’acaba de despertar. Fa una ullada a la porta de

l’habitació: està tancada. No se sent res.

L’ANNA es baixa les calces fins a sota els genolls. Es mou

sota els llençols. Es toca els pits i comença a tocar-se.

De sobte es sent una porta tancar-se. L’ANNA para de cop i

comença a pujar-se les calces el més ràpid que pot.

PARE

(des del passadís)

Ja som aquí!

Unes passes es van acostant ràpid a l’habitació. L’EMMA

obre la porta de l’habitació. L’ANNA encara esta estirada

al llit.

EMMA

Encara estàs així?

L’ANNA es gira de bocaterrosa molt lentament.

ANNA

(fluixet)

Bon dia...

L’EMMA deixa la bossa d’hoquei sobre el llit. S’hi asseu i

d’una de les butxaques de la bossa treu el mòbil. Es posa

a veure l’snapchat.

EMMA

Vas prometre a la mama que avui

faries la paella amb ella.

Es va sentint l’àudio dels vídeos de l’snapchat.
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ANNA

Ahir vaig anar a dormir molt

tard.

EMMA

Ja, ja, em vas molestar amb

l’ordinador tota l’estona.

L’EMMA continua amb l’snapchat del mòbil, es posa a

aixecar les celles i a treure la llengua davant del mòbil.

Es fa un vídeo i l’envia. S’aixeca del llit i es posa el

mòbil a la butxaca. Es queda dreta mirant a l’ANNA que

segueix estirada al llit, fa una coça al matalàs.

EMMA

Va, no et costa res! No la tornis

a deixar penjada.

L’EMMA obre la bossa d’hoquei i treu l’equipació.

ANNA

Joder, quina pudor!

EMMA

La teva equipació feia olor a

roses, no?

L’ANNA s’aixeca fent-li una ganyota i surt de l’habitació.

4. INT. PASSADÍS CASA ANNA I EMMA - DIA

L’ANNA camina pel passadís arrossegant els peus. Passa pel

costat d’una taula plena de fotografies de la família:

l’Anna de més jove amb els seus pares vestida d’hoquei,

l’Anna amb el seu equip d’hoquei, l’Anna i l’Emma de més

petites vestides amb l’equipació d’hoquei.

A la taula també hi ha molts trofeus d’hoquei.

5. INT. CUINA CASA ANNA I EMMA - DIA

La MARE (estirada, 57) està amb el mòbil recolzada a la

taula de la cuina. Té una enganxina del club d’hoquei a la

part de darrera del mòbil. Està jugant al Candy Crush.

A la cuina hi ha diferents verdures i estris de cuina

col·locats al marbre. L’ANNA entra a la cuina arrossegant

els peus. Encara va amb pijama i despentinada.

MARE

(sarcàstica)

Aii la bella dorment del bosc!

L’ANNA s’acosta cap a la mare i li fa un petó a la galta.
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ANNA

(apagada)

Bon dia mamaaaa...

L’ANNA s’asseu a la cadira. La MARE deixa de jugar amb el

mòbil.

MARE

Va, Anna! Que d’aquí una hora

arriben els avis i encara s’ha de

fer tot.

ANNA

Però si ja van venir la setmana

passada...

La MARE ha obert la nevera i està traient carn.

MARE

Com ets, eh! Amb el que n’estan

de tu.

La MARE acaba traient un enciam de la nevera i la tanca.

Li dóna l’enciam a l’ANNA.

ANNA

Cada diumenge hem de fer paella?

MARE

Au calla i neteja l’enciam.

ANNA

No suporto netejar enciam. Faig

una altra cosa.

MARE

A Barcelona bé que ho feies, no?

ANNA

En comprava de bossa.

MARE

Doncs talla les verdures, ja faig

jo l’amanida.

La MARE agafa l’enciam de les mans de l’ANNA. L’ANNA mira

la carn i les verdures de sobre el marbre.

ANNA

La meva paella només de verdures.

MARE

Ara també t’has tret la carn?

ANNA

Només la de porc.
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La MARE sospira. L’ANNA i la MARE agafen el davantal i

se’l posen alhora.

6. INT. SKYPE - DIA.

A la pantalla de l’ordinador hi ha una conversa de Skype

oberta entre la BERTA, la LAILA, la LORENA, la FLOR i la

RAQUEL. La RAQUEL (presumida, 16) porta un braç enguixat.

L’EMMA s’afegeix a la conversa.

EMMA

Perdoneu, que la meva germana és

una pesada.

BERTA

Estava dient que es veu que en

Germán se’n va a un altre equip.

EMMA

En serio???

RAQUEL

Molt fort, ens ha abandonat.

FLOR

Pero claro, eso no nos lo ha

dicho.

LORENA

Ties, això da igual ara. Ja ens

cagarem en en Germán després,

però penseu en el que els hi va

passar a les del Patí Sant

Miquel! Jo estic cagada!

FLOR

(indignada)

¡Pero nosotras no nos vamos a

quedar sin sección femenina!

LORENA

(enfadada)

¡Hombre, no tenemos entrenador,

eh! I a veure, un moment.

(pausa, enfadada)

Quant fa que no guanyem res? Ni

tan sols ens classifiquem per

campionats!

FLOR

Ya, pero...

RAQUEL

I ara els grans han pujat a

primera espanyola.
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L’ÒSCAR (carismàtic, 18) s’apropa a la càmera de la

RAQUEL.

ÒSCAR

Això és una pasta.

LORENA

Uffff... És veritat...

(enfadada)

Merda, merda!!

BERTA

Ai hola, Òscar

FLOR

¿Qué hace este aquí?

EMMA

Però bé que paguem la quota

mensual, no?

LORENA

Que no, Emma! Que no els sortim a

compte!!

BERTA

Valeeeee, tranquil·litat!!

Les NOIES callen.

BERTA

Parlaré amb el club, vale?

LAILA

Jo li demanaré al meu pare.

FLOR

Bueno, así nos vemos mañana?

BERTA

Sí, hi ha entreno igualment.

RAQUEL

Jo no crec que vingui.

La RAQUEL aixeca el braç enguixat.

RAQUEL

Encara em queda una setmana.

Es queden en silenci.

FLOR

Ciao!

La FLOR es desconecta.
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ÒSCAR

Bona sort noies!

CUT TO:

7. INT. HABITACIÓ ÒSCAR - DIA

L’ÒSCAR li tanca la conversa a la RAQUEL.

RAQUEL

Eh, tio!

ÒSCAR

Però si ja estàveu...

La RAQUEL baixa la tapa de l’ordinador. L’ÒSCAR agafa el

portàtil, passa per sobre la RAQUEL sense incorporar-se i

el deixa al terra. Mig estirat a sobre seu li comença a

fer petons a la panxa i li va aixecant la samarreta. La

RAQUEL riu i es posa el braç que té enguixat a sobre els

pits. Quan l’ÒSCAR nota el seu braç, para, i se la mira.

ÒSCAR

Ai, t’he tocat?

RAQUEL

Tranqui.

L’ÒSCAR s’incorpora i es posa estirat al costat de la

RAQUEL. Li comença a fer molts petons ràpid a la galta. La

RAQUEL es mira les signatures que té al guix.

Es comencen a morrejar. L’ÒSCAR li toca una mica els pits

i quan baixa cap a la panxa es troba amb el seu braç

trencat.

RAQUEL

Au!

ÒSCAR

Ai perdona amor, perdona.

L’ÒSCAR es mira als ulls a la RAQUEL i es tornen a

morrejar. Sona un missatge al mòbil de la RAQUEL. Aquesta

obre els ulls però es segueix morrejant. L’ÒSCAR li

comença a posar la mà a la cuixa.

Sonen tres missatges més. La RAQUEL torna a obrir els ulls

i aparta la cara.

ÒSCAR

No facis cas va...

Sona un altre missatge.
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La RAQUEL estira el braç que no té trencat cap a la

tauleta de nit on hi té el mòbil. En fer aquest moviment

l’ÒSCAR, es torna a posar una mica a sobre d’ella i li

comença a fer petons lentament al braç. Sona un altre

missatge.

La RAQUEL s’estira una mica més i agafa el mòbil.

Mira el mòbil i veu uns quants missatges al grup de

whatsapp de les noies de l’equip i una notificació del

facebook. La RAQUEL obre el facebook i veu que la Berta

l’ha etiquetada a la seva publicació: "Aquest any el Club

Patí Sant Miquel ha començat la temporada sense equip

femení. Una gran derrota per l’hoquei".

ÒSCAR

No pateixis, amor. A vosaltres no

us passarà.

La RAQUEL no li contesta. Posa "me gusta" a la publicació.

De cop rep una petició d’amistat de la Gina Genover.

ÒSCAR

De què coneixes a aquesta tia?

RAQUEL

Ni idea.

8. INT. ENTRADA PAVELLÓ - NIT

La GINA (entusiasta, 17) entra al pavelló.

9. INT. PISTA - NIT

La FLOR està sola davant la porteria. Darrere seu, estan

la BERTA i la LORENA recolzades sobre la valla de la

pista, pensatives, sense dir-se res. Al costat d’elles hi

ha la LAILA, que xiuxiueja amb l’EMMA, que està a l’altra

banda de la tanca. Totes estan equipades amb els patins i

proteccions menys l’EMMA, que encara va amb roba de carrer

i la bossa.

La FLOR xuta amb força una pilota a la porteria. És l’únic

que es sent.

De sobte, es sent el soroll sord de la porta d’entrada a

la pista. TOTES es giren.

És la GINA, que va amb una bossa d’esport i sembla molt

animada. Comença a acostar-se a les NOIES, que s’aparten

de la valla on estaven recolzades.

GINA

Vosaltres sou les que us heu

quedat sense entrenador?
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La FLOR i la LORENA es miren estranyades. L’EMMA es queda

uns segons mirant a la GINA pensativa, i immediatament

treu el seu mòbil de la butxaca.

BERTA

Sí...

GINA

Guai! On són els vestidors?

L’EMMA sembla haver trobat alguna cosa al seu mòbil i li

ensenya a la LAILA, que assenteix amb el cap.

La BERTA li senyala la direcció dels vestidors i la GINA

es dirigeix cap allà.

GINA

(cridant)

Em canvio ràpid i vinc!

LORENA

Què?

GINA

A tope ties!

La GINA s’allunya i les NOIES es queden mirant com se’n

va.

FLOR

¿Y esa?

EMMA

(ensenyant la pantalla del

mòbil)

És la tal Gina Genover!

A la pantalla, surt la foto de perfil de la GINA al

Facebook: és ella pintant una pancarta que està estesa a

terra pel 8 de març, el dia de la dona. Porta les mans

tacades de color lila.

10. INT. PAVELLÓ - NIT

La GINA surt del vestidor. Té paper de vàter enganxat a un

dels patins.

En PACO (47), el conserge, és a fora el passadís.

PACO

Que tornes a fer bàsquet, Gina?

GINA

No, hoquei!
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PACO

Ara t’ha donat per això?

La GINA s’aguanta contra la paret i intenta treure’s el

paper de vàter. Mentre fa això li contesta:

GINA

Home, no vull que desaparegui

l’equip femení!

PACO

(rient)

Com ets, eh?

La GINA aconsegueix desenganxar-se el paper i el mira.

GINA

Osti Paco, em sap greu dir-t’ho

però el terra del vestuari està

una mica...

Li ensenya el paper que s’ha desenganxat. En PACO li agafa

i el llença a la bossa que porta.

PACO

Collons de nanos...

11. INT. PAVELLÓ - NIT

En LLUC (xuleta, 15), en NIL (aturat, 15), en PUTXI

(hiperactiu, 16) i en BERNAT (tranquil, 15) estan al

pavelló, a les graderies de la pista de bàsquet. Van amb

els cabells molls d’haver-se dutxat i van vestits de

carrer, però tenen les bosses d’hoquei i els estics amb

ells. Estan mirant, sense gaire entusiasme, l’entrenament

dels de l’equip de bàsquet. En BERNAT està abstret amb el

mòbil. En LLUC s’acaba un entrepà. En NIL es treu el mòbil

de la butxaca, se’l mira i esbufega.

NIL

Joder... Encara queda un quart.

PUTXI

(molest)

Doncs si vols marxa a peu.

NIL

No, no, tio. Si el teu germà ens

fa un favoràs.

En LLUC fa una pilota amb el paper d’alumini de l’entrepà

i la xuta en direcció al passadís. En NIL s’afegeix al

joc.

En PUTXI i en BERNAT es queden sols. En BERNAT riu

d’alguna cosa que ha vist al mòbil i li ensenya a en

PUTXI. És una imatged’una girafa fent una cara molt

lletja.
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BERNAT

(rient)

Ets tu!

En PUTXI riu i li pren el mòbil de les mans. En BERNAT

intenta recuperar-lo, també rient. En PUTXI es fixa amb el

mòbil i li assenyala. Ell li ensenya una imatge del cul

d’un mico.

PUTXI

Aquest sí que ets tu, cabrón!

Els dos nois riuen amb complicitat.

En LLUC i en NIL marxen en direcció a les graderies de

l’altra pista mentre es fan passades amb la pilota de

paper d’alumini. S’asseuen a les grades i miren les NOIES,

que estan a la pista.

La BERTA està ensenyant a la GINA a controlar la pilota

amb l’estic. La LORENA es riu d’ella, li pren la pilota i

comença a fer tocs a la pilota amb l’estic. La BERTA la

renya però la LORENA no li fa cas, marxa amb la pilota i

fa un gol.

En LLUC busca a algú amb la mirada, fins que para quan

troba a la LAILA, que està estirant juntament amb l’EMMA.

LLUC

(cridant)

Laila!

La LAILA es gira i els mira. En NIL i en LLUC fan el gest

de fer un petó. En NIL xiula.

EMMA

(a la LAILA)

Ni cas.

Les NOIES segueixen escalfant i en NIL i en LLUC es posen

a riure.

De sobte, en PACO s’acosta als dos nois.

PACO

Us estava buscant.

LLUC

Eh, Paco.

PACO

Nanos, no només va per vosaltres

dos però feu el favor de no

deixar-ho tot tan brut...

En LLUC i en NIL comencen a gesticular, indicant que ells

no han fet res. En PACO mira el terra i s’ajup a recollir

la bola de paper de plata i els hi ensenya.
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NIL

(ofès)

Ho anava a recollir!

PACO

Va, en serio, que les noies s’han

queixat.

LLUC

(sospirant)

Vaaaale...

En PACO se’n va i en NIL les torna a xiular, picat. En

LLUC s’aixeca i passa el braç per sobre l’espatlla d’en

NIL.

LLUC

(somrient, murri)

Crec que m’ha entrat pixera.

En LLUC i en NIL marxen direcció vestidors, rient.

12. INT. VESTIDOR - NIT

La LORENA entra al vestidor i darrere seu venen la resta

de NOIES.

LORENA

(des de dins)

Euuuugh! Joder!

GINA

Què passa?

LORENA

Què imbècils són, déu meu!

Les noies entren al vestidor i van cap a les piques que és

on està la LORENA. Les piques estan embussades i plenes de

pipí.

LAILA

Un altre cop...?

FLOR

Qué infantiles. Voy a avisar a

Paco.

La FLOR surt del vestidor.

Les NOIES van seient a la seva part corresponent dels

bancs i comencen a treure’s la roba suada de

l’entrenament.

GINA

Pobre... Abans ja li he hagut de

demanar que vingués.
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EMMA

Per?

GINA

Tia, és que estava tot fet un

fàstic.

BERTA

Què vols dir?

LORENA

T’has anat a queixar a en Paco?

Totes es miren la GINA acusadorament. La GINA intenta

justificar-se:

GINA

Però és que... No sé, el terra

estava moll i hi havia paper...

BERTA

Vale, a veure. Ja sabem que els

tios són uns guarros, però lo

millor és passar.

Les NOIES segueixen desvestint-se.

La FLOR torna a entrar al vestuari.

FLOR

Ya se lo he dicho.

LORENA

(a la FLOR, i senyalant a la

GINA)

Se ha quejado de los tíos.

FLOR

(sorpresa, a la GINA)

¿Pero vos sos tonta?

EMMA

Com més els emprenyis més s’hi

tornaran.

La GINA està amb sostens quan s’aixeca, decidida.

GINA

(ofesa)

En serio?? I què s’han cregut??

Les NOIES segueixen canviant-se. La LORENA se la mira

sorpresa. La GINA segueix parlant, cada vegada més

entusiasmada.
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GINA

A muerte amb l’esport femení!!!

No es riuran més de nosaltres!!

La GINA comença a caminar cap a la dutxa.

LORENA

(rient, a la GINA)

De nosaltres? Si acabes d’entrar

a l’equip!

GINA

I per això penso defensar-lo!!

La GINA entra dins de la dutxa i encén l’aixeta. Es sent

el soroll de l’aigua.

GINA

(des de dins de la dutxa)

Que es preparin!!!

Les NOIES, que també han estat desvestint-se, es miren

entre elles i riuen.

FLOR

Hay que admitir que ánimos no le

faltan.

BERTA

Potser és el que necessitem!

L’EMMA també es dirigeix a la dutxa, arrossegant els peus.

EMMA

A part d’algú que ens entreni.

Les NOIES sospiren en silenci. La BERTA es queda

pensativa.

13. INT. HABITACIÓ EMMA I ANNA - NIT

L’EMMA i la LAILA estan a l’habitació de la primera,

assegudes sobre el seu llit. L’EMMA s’aparta un glaçó que

s’estava aguantant a l’orella i la LAILA li marca un punt

al lòbul amb un retolador.

LAILA

Aquí?

L’EMMA es mira al mirall que hi ha a l’altra banda del

matalàs de l’ANNA. Per acostar-s’hi ha de passar per sobre

el matalàs de la seva germana, que encara està desfet i té

coses tirades per sobre. Quan arriba davant el mirall, es

mira l’orella i assenteix.
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EMMA

Sí, guai.

L’EMMA recula cap al seu llit, tornant a passar per sobre

de l’altre, i aparta uns auriculars que hi havia sobre el

matalàs de l’Anna. S’asseu altre cop al costat de la

LAILA.

EMMA

(molesta, mirant els

auriculars)

Amb l’excusa que ha tornat li

permeten tot, tio.

La LAILA no li fa cas. Està netejant una agulla amb

alcohol.

EMMA

Vale que és la gran però a mi que

no m’amarguin la vida.

La LAILA s’encongeix d’espatlles.

EMMA

I tampoc és que s’estigui mirant

màsters ni res.

La LAILA acosta l’agulla a l’orella de l’EMMA.

LAILA

Ara no et moguis.

La LAILA comença a clavar-li l’agulla a l’orella. L’EMMA

fa cara de dolor i s’aguanta un crit. A la LAILA li costa

però al final prem fort i ho aconsegueix.

EMMA

(cridant de mal)

Ah!!! Joder!!!!!

L’EMMA dóna un cop de colze als pits de la LAILA.

LAILA

Au!!!!!!

L’EMMA i la LAILA es deixen caure sobre el llit, una

agafant-se l’orella i l’altra els pits.

LAILA

Tia, a sobre que et faig

l’arracada!

La ganyota de dolor de l’EMMA es convertir en un somriure.

EMMA

No és culpa meva que de sobte

t’hagin crescut un pilot les

tetes.
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La LAILA se la mira fastiguejada. L’EMMA gira la cara per

ensenyar-li l’orella.

EMMA

Com ha quedat?

LAILA

(somrient)

Ta mare et matarà.

EMMA

(també somrient)

Que la donin.

14. INT. PAVELLÓ - NIT

La BERTA surt del despatx de direcció i va cap a la pista.

A la pista hi ha els nois que fan els últims estiraments

de l’entreno. La BERTA es queda asseguda a les grades. No

està pendent de l’entrenament perquè esta tota l’estona

amb el mòbil. Els nois surten de la pista, ella els mira

somrient però cap la veu. Continua mirant el mòbil. Sent

com la porta del vestidor s’obre i aixeca el cap a mirar

qui surt. Torna a baixar el cap al mòbil. Fa el mateix

durant tres vegades seguides fins que surt l’ÒSCAR,

s’aixeca i va cap a ell.

ÒSCAR

Eiiii capitana!

BERTA

Ei capità! Què tal l’entreno?

ÒSCAR

Bé... Estic petat. I que fas per

aquí encara?

BERTA

Res, he estat parlant amb els de

la junta.

ÒSCAR

Ua tia i què tal?

BERTA

Bueno... si aconseguim entrenador

ens quedem, sinó res...

ÒSCAR

Bua putada...

Li sona un missatge a l’ÒSCAR. El mira i és la RAQUEL: "ja

sóc a fora"

ÒSCAR

Vas cap a fora?
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BERTA

Sí, sí, ja marxava cap a casa.

Tots dos comencen a caminar cap a fora el pavelló. Estan

un moment en silenci.

BERTA

Ja has fet els problemes de

física?

ÒSCAR

Bua que va... vaig fatal...

BERTA

Tio si vols passa per casa i

t’ajudo.

15. EXT. PAVELLÓ - NIT

L’ÒSCAR esta mirant el mòbil. La BERTA li obre i aguanta

la porta del pavelló perquè passi.

ÒSCAR

(mentre passa, li toca la

mà)

No puc però si els tens fets i em

passes fotos pel whats em salves

la vida!

L’ÒSCAR li pica l’ullet a la BERTA. Ella li somriu i li fa

que sí amb el cap.

La RAQUEL s’acosta cap a ella. Li fa una abraçada a

l’ÒSCAR i un petó efusivament. L’ÒSCAR no esta tant

carinyos com ella.

RAQUEL

(a la Berta)

Què fas encara per aquí?

BERTA

Tenia reunió.

Totes dues es miren a l’ÒSCAR que està amb el mòbil sense

fer-lis cas.

BERTA

L’entreno ha estat una mica

desastre. Hauria estat bé que

vinguessis.

RAQUEL

Ja.. però tenia molta feina i amb

el braç així i tot...
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BERTA

I ja l’has fet tota?

RAQUEL

Bueno més o menys... Ara

continuaré a casa seva.

Es queden tots tres en silenci. L’ÒSCAR segueix mirant el

mòbil.

RAQUEL

Anem cap a casa teva amor?

ÒSCAR

(sense aixecar el cap del

mòbil)

Sí, sí

BERTA

Bueno doncs ens veiem parelleta.

ÒSCAR

Sí tia fins demà!

BERTA

Et passo física, eh

ÒSCAR

Ua de puta mare!! T’estimo.

L’ÒSCAR agafa a la RAQUEL per les espatlles i comencen a

caminar. La RAQUEL se’l mira molesta pel comentari que li

ha fet a la BERTA. L’ÒSCAR es posa a riure.

16. INT. CASA ANNA I EMMA - DIA

A sobre la taula hi ha una caixa de sabates amb jocs de la

Wii a dins. N’hi ha un d’obert a sobre, sense el disc a

dins. Al costat de la caixa hi ha el comandament a

distància, obert i sense les piles. També hi ha unes piles

sobre la taula, uns quants cables embolicats, un mòbil i

una tassa buida amb una cullera dins.

L’ANNA està davant de la pantalla de la televisió jugant a

tennis del Wii Sports. Porta el pijama i els cabells

recollits. Juga tranquil·lament, sense esforçar-se massa.

De sobte el mòbil comença a sonar. L’ANNA agafa el mòbil

sense deixar de jugar i despenja.

ANNA

Si?

(escolta)

Ei, Miqui! Què tal?

L’ANNA mira al seu voltant i observa la sala d’estar,

desordenada.
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ANNA

Res, aquí... Acabant d’ordenar

unes caixes...

Mentre escolta pel telèfon, segueix jugant al Wii Sports

sense prestar massa atenció a la conversa telefònica.

De cop, l’ANNA pausa el videojoc però es queda dreta

davant la televisió amb els comandaments a la mà.

ANNA

Però si jo fa la tira d’anys que

no entreno ni jugo...

L’ANNA s’asseu al sofà i deixa els comandaments a la

taula.

ANNA

(escolta)

Sí???

S’aixeca del sofà i es posa a fer voltes per la sala

d’estar.

ANNA

(contenta)

Home, si heu pensat en mi...!

L’ANNA escolta en Miqui i assenteix animada.

ANNA

(escolta)

Vinga, va. Perfecte. Em passo

després i ho tanquem. Una

abraçada.

L’ANNA penja el mòbil i el deixa sobre la taula. Agafa els

comandaments i torna a activar la partida. Fa un parell de

cops molt motivada i quan acaba la jugada ho celebra

saltant entusiasmada.

17. INT. HABITACIÓ FLOR - DIA

La FLOR està davant de l’ordinador amb un paquet.

Entra llum natural per la finestra de l’habitació.

VALEN (O.S.)

Venga, ábrelo!

La FLOR obre el paquet i fa cara d’il·lusionada. A la

pantalla de l’ordinador hi ha l’Skype obert amb una

conversa amb una noia, la VALEN (18), que està en una

habitació bastant fosca, il·luminada per una làmpara

d’escriptori. La FLOR treu un mocador de coll i se’l

col·loca. L’olora.
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FLOR

Huele a ti...

Es deixa el mocador al coll i treu una capsa d’un

videojoc. La FLOR se’l mira i riu.

VALEN

Dime que no lo tenés.

FLOR

Que va! Muchas gracias! Tiene muy

buena pinta.

VALEN

Está re copado, ya verás.

La FLOR remena el paquet i treu uns alfajores embolicats.

FLOR

Los echo de menos, el otro día me

compré unos pero no tenían nada

que ver con estos. ¡Gracias!

(silenci)

He visto por facebook que la mina

esa vuelve a salir con Santi,

tenían una foto muy romántica

juntos.

VALEN

Sí, yo pensaba que le metió

guampas pero están juntos otra

vez.

Les noies es queden en silenci un moment mentre es miren a

través de la webcam.

VALEN

Oye, y como está vuestro equipo?

FLOR

Pf, ha entrado una chica nueva.

(silenci, la Flor fa scroll

i mira alguna cosa a la

pantalla)

Pero con quién se lió Santi?

VALEN

(amb poc interés)

Bff, no sé. Con una mina de las

suyas...

La FLOR agafa el portàtil i s’estira al llit. Posa el cap

a sobre del mocador.

FLOR

Dále, contáme, contáme! Que echo

de menos salir con ustedes.



23.

18. INT. PAVELLÓ - DIA

L’EMMA, la BERTA i la LAILA caminen juntes dirigint-se al

vestidor. Arriba la LORENA per darrera, seguint-les.

Quan estan just davant del vestidor, comencen a sentir

crits dels nois que venen des de dins del vestidor i es

miren estranyades.

Els NOIS comencen a sortir del vestidor. No s’han canviat

de roba, només s’han posat les sabates. Quan veuen a

l’EMMA, la BERTA, la LAILA i la LORENA es dirigeixen cap a

elles.

LLUC

Segur que heu sigut vosaltres!!!

NIL

Sou unes guarres de merda!!!!

BERTA

Eh, us relaxeu, vale?

Els NOIS van marxant mentre passen per davant de la BERTA,

l’EMMA i la LAILA, fent ganyotes i la botifarra. La LAILA

torna la botifarra a en NIL i en LLUC.

LORENA

Què cony us passa ara??

Arriba la GINA somrient des de l’altra banda del pavelló.

PUTXI

(girant-se cap a elles)

Sou una mica porques!!

Les NOIES es miren sense entendre res. La GINA esclata de

riure mentre va a obrir la porta del vestidor.

19. INT. VESTIDOR - DIA

Quan la GINA obre la porta, la LAILA, la BERTA, l’EMMA i

la LORENA es troben que als bancs hi ha algunes COMPRESES

tacades de sang.

LORENA

Però què és això?!

LAILA

(mirant a la GINA)

Ho has fet tu...?

La GINA somriu orgullosa. La LORENA i la BERTA miren a la

GINA molt sorpreses.
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GINA

Sabia que una mica de regla els

espantaria...

La BERTA comença a riure i agafa una de les COMPRESES. La

toca.

BERTA

Ja deia jo! És pintura!

EMMA

(apropant-se)

No és real?

GINA

(ofesa)

Ties, que tampoc estic boja...

BERTA

(li deixa la COMPRESA a la

LAILA)

Això és la teva venjança per lo

de l’altre dia?

GINA

Que provin una mica de la seva

medicina, no?

LORENA

(rient)

I t’ho has portat al teu terreny,

eh?

GINA

Al nostre terreny!!

(irònica)

O és la primera vegada que veieu

una compresa tacada?

Totes riuen.

Entra la FLOR al vestidor.

FLOR

¿Los tíos están más idiotas que

de costumbre o me lo parece a mí?

LORENA

(agafa la COMPRESA que té la

LAILA i li tira a la cara)

Es por esto!!!

La FLOR crida espantada i de fàstic.

FLOR

¡Por favor! ¿Qué es esto?

Totes riuen molt.
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LORENA

(divertida)

La nueva.

La GINA agafa la COMPRESA del terra i la toca perquè vegi

que no és de veritat.

La FLOR la mira de dalt a baix.

FLOR

(girant-se i obrint la seva

bossa)

No entiendo nada, de verdad.

Les altres van col·locant el seu equip als bancs i es

comencen a canviar.

GINA

Es que no podem estar sempre

aguantant les seves

porqueries! M’enteneu, no?

EMMA

Vols dir que no ha sigut una mica

hardcore?

GINA

A tu et sembla hardcore, la

regla?

LAILA

Home, i una guarrada...

GINA

Doncs ties, ve del vostre cos. No

li feu tants fàstics, que no és

una cosa tant rara.

20. INT. PISTA DEL PAVELLÓ - DIA

Dins la pista, les jugadores estan en semicercle i

escolten concentrades el que els diu l’ANNA, davant

d’elles.

ANNA

Ah, i per cert. Ja sabeu que sóc

la germana de l’Emma, però puc

assegurar-vos que no faré

diferències. Totes vosaltres us

heu de guanyar el lloc a pols.

Els minuts que jugueu, la

titularitat... depèn de

vosaltres. Sí?

L’ANNA mira les noies. Les jugadores assenteixen, atentes.
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ANNA

Vale va, comencem amb un rondo

així us vaig veient.

La BERTA s’aparta a una banda de la pista per posar-se a

escalfar. La resta de jugadores comencen a col·locar-se en

rotllana. L’ANNA agafa la GINA a part.

ANNA

Tu t’hi veus en cor?

GINA

Sí, crec que sí...

ANNA

Vale, posa-t’hi i sinó vas amb la

Berta.

La GINA assenteix. Les noies acaben de formar la rotllana

però no hi ha ningú al mig.

ANNA

Ara atentes.

(somriu, juganera)

No es posarà al mig la que... NO

tiri l’estic a terra!

Per inèrcia, la LORENA tira l’estic a terra. Just en

acabar-ho de fer s’adona del seu error.

LORENA

Merda. No ho havia de fer oi?

FLOR

(rient)

Típica.

La LORENA fa una ganyota a la FLOR i es posa al mig. La

resta de jugadores es comencen a passar la pilota. La

BERTA se les mira atentament. Les noies es passen la

pilota com qui juga a l’hora del pati.

ANNA

Va noies, en serio.

La LAILA passa la pilota i la LORENA la pren. La LORENA,

somrient orgullosa, es posa al lloc de la LAILA, que se’n

va al mig. La LORENA passa la pilota molt fort a la GINA,

que rep el cop a la cama.

GINA

Au!

BERTA

(des del seu lloc, renyant)

Lorena, no et passis, va.
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Les jugadores reemprenen l’exercici. L’ANNA se les mira

mentre es passen la pilota, queixant-se sovint, sense

ritme. L’ANNA sospira profundament i encreua els braços.

21. INT. VESTIDOR - DIA

El vestidor està ple de les bosses i roba de les noies. Hi

ha en PUTXI, en BERNAT, en LLUC i en NIL

NIL

Tio, no és massa semat?

PUTXI

Que va, que va. Elles ens van fer

lo de la regla... Es cagaran!

LLUC

Va, tios. Però amb els ulls

tancats, eh!

S’acosten a un banc, es baixen els pantalons i calçotets i

comencen a masturbar-se. Tots els nois estan en silenci i

amb els ulls tancats.

Al cap d’un moment, en PUTXI obre els ulls i mira

directament a en BERNAT i se segueix masturbant.

Aleshores, en BERNAT obre els ulls i també mira en PUTXI.

Mantenen el contacte visual. De sobte, en LLUC para i

s’apuja els calçotets però no obre els ulls.

LLUC

Joder, amb vosaltres aquí jo no

puc, tios.

NIL

Buf, ja veus. Deixem-ho.

La resta de nois deixa de masturbar-se. En NIL s’apuja

també els calçotets i en LLUC s’apuja els pantalons.

LLUC

Obro els ulls, eh?

En LLUC obre els ulls molt a poc a poc, amb recel. La

resta de nois s’apugen els calçotets. Tots acaben d’obrir

els ulls i d’apujar-se els pantalons. Surten del vestuari

i en BERNAT i en PUTXI es creuen mirades.

21. INT. PISTA DEL PAVELLÓ - DIA

Totes les jugadores estan col·locades en fila índia a un

extrem de la pista, menys la BERTA, que està sota la

porteria de l’altra punta.
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L’ANNA, a una banda de la pista, pita el seu xiulet i la

FLOR, la primera de la fila, arranca ràpidament a patinar.

L’EMMA, seguida de la LAILA, es queda la primera de la

fila. L’EMMA està distreta, xiuxiuejant-li coses a la seva

amiga.

La FLOR dirigeix la pilota amb l’estic per entremig d’uns

cons, passa per darrere de la porteria on hi ha la BERTA,

s’encara a la porteria i xuta.

La BERTA para el gol.

L’ANNA torna a xiular.

L’EMMA, la següent de la fila, comença a patinar, amb més

parsimònia que la FLOR. Patina per entremig dels primers

cons, però es salta l’últim i marxa cap a la porteria.

ANNA

Para, para, para.

L’EMMA s’atura i mira la seva germana.

ANNA

Vine aquí.

L’EMMA, estranyada, s’acosta patinant tranquil·lament cap

a l’ANNA.

ANNA

(severa)

Què és això?

EMMA

Què?

ANNA

Us he dit que passéssiu per

darrere aquell cono.

L’EMMA posa els ulls en blanc i esbufega, com indicant que

no n’hi ha per tant.

EMMA

Bueno...

L’ANNA la mira enfadada.

EMMA

(excusant-se)

No t’he entès.

ANNA

No m’estaves escoltant, que és

diferent. Torna-hi.

L’EMMA torna al lloc d’inici, fent mala cara.
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ANNA

(cridant, a l’Emma)

I amb ganes, que he vist

pre-benjamins més ràpids!

La LORENA i la FLOR somriuen per sota el nas i la LAILA se

les mira, també somrient. L’EMMA llança una mirada

amenaçadora a la LAILA i la noia es posa seriosa de cop.

ANNA

És per avui!

L’EMMA es gira d’esquena a les noies de la fila i torna a

col·locar-se en posició inicial. L’ANNA pita el xiulet.

L’EMMA torna a començar l’exercici, al mateix ritme

parsimoniós que abans. L’ANNA l’atura abans que la vegada

anterior.

ANNA

Emma!!!

L’EMMA s’atura una altra vegada.

ANNA

No penses ni esprintar?!

EMMA

Ai, Anna...

ANNA

Què? Totes s’ho estan currant i

tu aquí...

L’ANNA imita l’EMMA, com si patinés tranquil·lament. Les

jugadores riuen una mica. L’ANNA torna a posar-se molt

seriosa.

ANNA

Et creus massa guai per suar?

EMMA

(picada)

Però què dius?!

ANNA

Em sembla una falta de respecte

no només a mi, sinó a totes les

teves companyes.

EMMA

(rient-se de la reacció)

No et flipis, tia, no n’hi ha per

tant!

L’ANNA la mira fixament, enfurismada, durant uns segons.

Finalment, aixeca el braç i assenyala cap a fora la pista.
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ANNA

A la dutxa.

EMMA

Què?!

L’ANNA manté el braç assenyalant les dutxes. Les dues

germanes s’aguanten la mirada, desafiants, durant uns

segons.

L’EMMA cedeix, tira l’estic a terra amb violència i es

dirigeix cap a fora la pista.

ANNA

Ara em faràs una rabieta?!

L’EMMA no es gira. Obre la porta de la tanca de la pista,

però la porta s’encalla una mica i li dóna un parell de

cops exageradament forts amb el patí.

ANNA

Emma!!!

L’EMMA aconsegueix obrir la porta, surt i la tanca d’un

cop que ressona per tota la pista.

ANNA

Oblida’t de jugar el partit de

dissabte!

L’EMMA ja està marxant però es gira i torna a acostar-se a

la pista.

EMMA

Només estàs aquí pels papes.

Perquè els fas pena.

L’EMMA gira i marxa finalment cap al vestuari. L’ANNA es

queda sense saber reaccionar, dolguda. La pista està en

silenci però de fons se senten crits i corredisses

d’altres llocs del pavelló.

23. INT. VESTIDOR - NIT

Les noies acaben de dutxar-se, el vestidor està encara

humit. Hi ha la BERTA, la GINA, la LORENA i la FLOR. Van

vestides amb roba de carrer, i encara estan recollint les

seves coses.

La GINA està pentinant-se davant del mirall. La FLOR tanca

la seva bossa i se la penja del braç.

FLOR

Bueno, me voy.
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GINA

(a la FLOR)

¿No vas a venir?

LORENA

¡Va, si hasta te lo pide la

nueva!

FLOR

Estoy muy cansada... Yo soy más

de tranquis.

LORENA

Tu lo que quieres es llegar a

casa para hablar con Valen.

La LORENA li fa un copet al braç, la FLOR l’ignora.

LORENA

Algún día conseguiré que

vengas...!

La FLOR obre la porta per sortir.

LORENA

(des del banc, cordant-se

les bambes)

¿Queda alguien?

La FLOR mira a una banda i altra de la porta. Després es

gira cap a l’interior del vestidor, mirant a la LORENA.

FLOR

No.

La LORENA li senyala a la BERTA una de les bosses que hi

ha sota del banc. La BERTA s’aixeca i l’agafa,

estirant-la. La posa amb dificultat, perquè pesa, a sobre

del mateix banc.

FLOR

Bueno, que os vaya bien. Nos

vemos.

La FLOR fa un gest d’acomiadament amb la mà i totes li

tornen.

BERTA, GINA, LORENA

Adéeeeeeu!

La FLOR se’n va i tanca la porta.

La LORENA s’apropa a la BERTA, que ja està obrint la

bossa. La GINA se les mira des d’on està.
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La BERTA treu dues ampolles de vodka, que estan una mica

entelades per la humitat del vestidor. La LORENA treu dues

ampolles de llimonada de la mateixa bossa, n’obre una i fa

un glop molt llarg.

GINA

Jo he de passar per casa abans...

La LORENA deixa de beure i es dirigeix a la GINA.

LORENA

(burleta)

No et rajis eh?

GINA

Eh, qui ha resolt lo dels tios?

LORENA

Bueno, bueno... No cantis

victòria encara...

La GINA es mira malament a la LORENA i comença a recollir

les seves coses per marxar.

BERTA

Fins ara!

La GINA marxa del vestidor i es despedeix amb la mài.

La BERTA li agafa l’ampolla de llimonada a la LORENA.

LORENA

Amb això farem, no?

La BERTA aixeca l’ampolla de llimonada i mira a quin

nivell està.

BERTA

Joder, de sobres.

24. INT. COTXE - NIT

L’ANNA condueix el cotxe i l’EMMA està asseguda al seient

del copilot mirant el mòbil. Les dues estan en silenci.

ANNA

Què volies dir amb això de que

els hi faig pena als papes?

EMMA

La mama va parlar amb en Miqui i

li va dir que no feies res.

L’ANNA es queda callada. L’EMMA segueix concentrada amb el

mòbil. Al cap d’una estona, l’EMMA es mira a l’ANNA.
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EMMA

Però et va trucar en Miqui, no?

L’ANNA no contesta, mira fixament a la carretera. L’EMMA

bloqueja la pantalla del mòbil i l’aparta.

EMMA

Què et pensaves? Que havien

pensat amb tu com a primera

opció?

26. INT. GARATGE - NIT

L’EMMA baixa del cotxe i l’ANNA es queda a dins. Els pares

estan al garatge vestits per anar amb bicicleta. Estan

endreçant les dues bicis i els cascs.

PARE

Què, com ha anat el primer dia?

L’EMMA obre la porta de darrere del cotxe i treu la bossa

d’esport i l’estic de hoquei.

EMMA

Mama, avui a la nit hi ha sopar i

tal amb les de l’equip, puc

anar-hi?

MARE

Qui hi va?

EMMA

Totes les de l’equip i alguns del

masculí.

MARE

No ho sé, Emma. M’ho has dit amb

molt poc temps i tampoc sé qui hi

va ni què fareu...

EMMA

Va, mama, a la Laila li deixen

anar.

MARE

Ja t’havia descongelat el tall de

peix i ara em fa anar molt

malament. Millor que no.

PARE

Un altre dia ho dius amb més

temps i en parlem.

L’ANNA surt del cotxe.
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ANNA

(tancant la porta amb força)

És que sempre esteu igual! Heu de

decidir-ho tot per nosaltres?

PARE

No creiem que sigui una bona idea

que hi vagi. I punt.

ANNA

És que no us sembla bé res del

que fem. Per què cony havíeu de

parlar amb en Miqui?

MARE

Però que no t’agrada ser

entrenadora?

ANNA

No es tracta d’això!

EMMA

Mama, puc anar-hi o no?

PARE

(a l’Anna)

A sobre que ens preocupem per

tu...

ANNA

Doncs no necessito que us

preocupeu!

MARE

Home, és que si fos per tu...

EMMA

Mama, puc anar a la festa o no?

MARE

(farta de les interrupcions)

Doncs vés-hi!

EMMA

Gràcies, gràcies, gràcies! No

tornaré tard!

L’EMMA agafa la bossa d’esport i surt del garatge i entra

cap a casa ràpidament. De fons se sent com segueix la

discussió.
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27. EXT. PAVELLÓ - NIT

La GINA està sola asseguda a la vorera del carrer, amb una

cervesa a la mà. Fa un glop molt llarg, i quan acaba

sospira.

De sobte, la LORENA s’asseu al seu costat.

LORENA

Hauré de reconèixer que t’havia

subestimat... Els tios al final

no han dit res.

La GINA la mira amb orgull.

LORENA

(riu)

Ets bastant extrema quan vols!

La GINA riu.

GINA

Amb els tios és l’única manera

d’actuar...

La LORENA riu i li allarga la seva cervesa, com

indicant-li un brindis.

LORENA

En paus?

La GINA brinda amb ella dubtosa.

GINA

Si ets tu la que es fica amb mi!

LORENA

No és personal, em fico amb

totes.

GINA

Ets la típica...

Les dues riuen, i no diuen res més. Segueixen bebent,

cadascuna mirant a bandes diferents.

GINA

Crec que vaig a pixar.

La GINA s’aixeca, i ensopega. Les dues riuen.

LORENA

Ai, la cervesaa...

La GINA s’acomiada de la LORENA amb la mà.
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GINA

Ara vinc!

La LORENA li mira el cul mentre la GINA marxa.

28. EXT. PAVELLÓ - NIT

La GINA busca un lloc on pixar, dirigint-se als

contenidors. Balla al ritme de la música que hi ha de

fons. No va gaire al ritme perquè està borratxa.

De sobte, en NIL surt de darrere d’un contenidor

cordant-se la bragueta, tambalejant-se. També va begut.

En creuar-se, la GINA l’agafa pel braç.

GINA

Tu, espera. Vigila’m que no

vingui ningú, vale?

La GINA no li dóna oportunitat a en NIL a parlar, i el

col·loca davant d’ella, d’esquenes. Ella s’abaixa els

pantalons, s’ajup i pixa.

GINA

I no miris!

En NIL es queda pensatiu mentre la GINA segueix pixant.

Mentre pixa, la GINA es fixa en el cul del noi.

Acaba de pixar i s’apuja les calces i els pantalons.

GINA

Ja està.

En NIL es gira cap a ella.

NIL

Tu ets la nova de l’equip de les

ties oi?

La GINA no li contesta.

NIL

La de les compreses.

GINA

La mateixa!

En NIL es sorprèn.

NIL

I ho diu orgullosa, la tia...

La GINA s’apropa molt a ell, enganxa el seu nas amb el

d’en NIL, amb força. Riu.
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GINA

(somrient, murri)

Us heu cagat amb una mica de

vermell, eh?

La GINA s’apropa a l’orella d’en NIL.

GINA

(xiuxiuejant)

Sou uns crios.

La GINA i en NIL es queden uns segons mirant-se fixament

als ulls, sense moure’s i sense dir res. Poc a poc, es van

acostant fins que es comencen a liar.

29. EXT. PAVELLÓ - NIT

L’EMMA està ajupida al costat d’un munt d’ampolles i va

comprovant d’una en una si encara hi ha líquid dins. En

sacseja una, li sembla que en queda, i escura el cul tan

com pot. Es decep pel poc alcohol que quedava.

LORENA

(de lluny)

Ei, Emma, tia!!!

L’EMMA s’aixeca, fent tentines. La LORENA s’acosta amb una

ampolla de beguda i una NOIA agafada de la mà.

LORENA

(a l’Emma)

Eh, empassa’t l’orgull i diga-li

a ta germana que moltes gràcies

de part nostra, eh?

EMMA

Ja, sí, no sé...

La LORENA es fixa en les ampolles buides del terra i mira

l’EMMA. La LORENA li ofereix la seva ampolla.

LORENA

En vols?

L’EMMA somriu. La LORENA també somriu i li dóna l’ampolla.

La LAILA apareix de sobte i els pren l’ampolla de les

mans.

LAILA

No, no, no. Ja has begut prou.

EMMA

(enfadada)

Laila, tia!!!

La LAILA mira la LORENA fixament, severa i suplicant

alhora. La LORENA es disculpa amb la mirada i agafa

l’ampolla.
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LORENA

(a l’EMMA)

Té raó, cagada meva.

L’EMMA mira fastiguejada la LAILA. La NOIA fa un petó al

coll a la LORENA, que se la mira i li fa un petó a la

boca.

LORENA

(a l’Emma i la Laila)

No la lieu gaire.

La LORENA i la NOIA marxen agafades de la cintura. Quan

són uns passos enllà, s’aturen i la LORENA gira el cap.

LORENA

(cridant, a l’Emma)

I diga-li a l’Anna!

La LORENA i la NOIA marxen i la LAILA i l’EMMA es queden

soles.

LAILA

Què li has de dir?

EMMA

Que gràcies. Que... li devem la

vida. Que és... la millor i bla,

bla... bla... Lo de sempre.

L’EMMA recolza el cap a l’espatlla de la LAILA, mig

adormint-se. La LAILA la fa seure al terra.

LAILA

Bueno, una mica sí que ens ha

salvat...

EMMA

Ja... Si ja ho sé...

L’EMMA comença a dibuixar al terra amb el dit. La LAILA

aparta el cabell de l’orella de l’EMMA per mirar-li

l’arracada nova.

LAILA

T’han dit algo?

L’EMMA nega amb el cap.

30. EXT. PAVELLÓ - DIA

En PUTXI i en BERNAT estan asseguts al capó d’un cotxe,

bebent i fumant tabac, amb música al mòbil.

Arriba l’ÒSCAR.
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ÒSCAR

(de lluny)

Ei tios!

En PUTXI i en BERNAT miren a l’ÒSCAR.

BERNAT

Ei!

PUTXI

Què passa, tio?

L’ÒSCAR va a contestar però en BERNAT fa un gest fent-los

callar.

BERNAT

Eh, eh!!! Sht, sht.

En BERNAT escolta atentament la cançó que estan escoltant

com esperant el tros que li agrada.

BERNAT

Ara, ara...

En BERNAT es posa a imitar amb les mans el baix de la

cançó i marca el moviment amb el cap.

BERNAT

Teeeeemazoooo

PUTXI

Totaaal

En PUTXI i en BERNAT riuen.

ÒSCAR

Eh, va tios. Trueque.

L’ÒSCAR es treu un porro de sobre l’orella i els hi

ensenya. En BERNAT i en PUTXI se’l miren atents.

BERNAT

A canvi de què?

ÒSCAR

Les claus del local.

PUTXI

El local??? Tio no portis la

Raquel allàaa...

BERNAT

Està fet merda eh?

ÒSCAR

Voleu el porro o no?
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En BERNAT li allarga les claus i en PUTXI agafa el porro

que li dóna l’ÒSCAR.

ÒSCAR

Merci cracks!

L’ÒSCAR s’allunya.

PUTXI

(cridant a l’ÒSCAR)

Hi ha condons a la capsa de

galetes!

En BERNAT va per agafar el porro de les mans d’en PUTXI i

ell li allunya.

BERNAT

(rient)

Va!

En PUTXI riu i li dóna. En BERNAT encén l’encenedor i va

per encendre el porro quan en PUTXI li bufa la flama.

BERNAT

(suspirant)

Estàs tonto, eh, avui?

PUTXI

(ofès, de broma)

Vale, vale...

En PUTXI es reclina enrere sobre el capó, aguantant-se amb

els colzes.

PUTXI

(imitant a la Raquel, rient)

Ai Òscar, ets tant sensible

portant-me al local...

BERNAT

(imitant a l’Òscar, rient)

Sí nena, per tu el que sigui.

En BERNAT fa un posat d’home forçut. En PUTXI s’acosta a

ell i li acaricia els braços.

PUTXI

(imitant a la Raquel, rient)

Estàs taaaant fort, rei.

BERNAT

(imitant a l’Òscar, rient)

I tu taaaant bona.

En BERNAT li agafa el cul a en PUTXI. Els dos segueixen

rient, i es miren fixament.
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En BERNAT s’acosta a la cara d’en PUTXI i li fa un petó.

Es comencen a liar.

31. INT. LOCAL - NIT

El local és estret. Hi ha sofàs i matalassos vells a cada

banda de la paret coberts amb mantes i llençols plens de

pols. El terra està enganxós i ple de burilles de cigarro

i porro. Hi ha una taula al fons amb ampolles d’alcohol.

L’ÒSCAR prepara un cubata en un got de plàstic, fa un glop

i s’acosta cap a la RAQUEL. Li ofereix el got i la Raquel

en beu una mica. S’acosta a la RAQUEL i li fa un petó.

L’ÒSCAR agafa a la Raquel i la fa seure a la taula. Al

fer-ho cauen tot de gots i una ampolla.

RAQUEL

Merda...

La RAQUEL mira a l’ÒSCAR, que no ha fet cas del que ha

passat i segueix somrient. Llavors, ella també riu.

L’ÒSCAR apropa els seus llavis a la RAQUEL i ella juga a

esquivar-lo, fins que al final comencen a morrejar-se.

L’ÒSCAR apropa més el seu cos al de la RAQUEL, vigilant no

fer-li mal al braç trencat. L’ÒSCAR trenca el petó i agafa

les cames de la RAQUEL perquè encaixin al voltant del seu

tronc. Segueixen morrejant-se amb passió. L’ÒSCAR comença

a ficar-li la mà per sota del jersei i la RAQUEL fa el

gest d’anar-li a apartar el braç, però al final no ho fa.

Es morregen amb passió. De mica en mica l’ÒSCAR li va

recorrent el cos amb les mans. Quan comença a acariciar-li

l’interior de les cuixes la RAQUEL li mossega el llavi a

l’ÒSCAR.

ÒSCAR

(apartant-se)

Au!

RAQUEL

Perdona...!

L’ÒSCAR riu.

ÒSCAR

No passa res.

La RAQUEL se’l mira fixament durant uns segons, mentre li

acaricia la cara. L’ÒSCAR se li torna a acostar i comença

a fer-li petons al coll delicadament. L’ÒSCAR torna a

baixar les mans i comença a treure-li les calces, mentre

tornen a morrejar-se.

RAQUEL

(mirant el local)

Aquí no...
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L’ÒSCAR la mira somrient i li torna a fer un petó. Ella

segueix petonejant-lo, aquest cop amb els ulls oberts.

L’ÒSCAR es descorda els pantalons i se’ls baixa. La RAQUEL

es fixa en un poster de "La Raiz" que hi ha a la paret.

L’ÒSCAR l’està penetrant. La RAQUEL segueix mirant el

cartell amb cara de dolor. L’ÒSCAR deixa anar una

exclamació de plaer i li fa un petó al coll a la RAQUEL.

Es separen.

Mentre l’ÒSCAR comença a pujar-se els pantalons, la RAQUEL

salta de la taula i es puja les calces. Quan estan

vestits, l’ÒSCAR li agafa la cara per la barbeta i li fa

un petó, però ella no el torna. L’ÒSCAR la mira

acariciant-li els cabells.

ÒSCAR

Raquel?

Els dos es miren fixament.

32. EXT. PAVELLÓ - NIT

L’EMMA està recolzant-se a una farola i la LAILA està al

seu costat amb una mà sobre l’espatlla de l’EMMA.

EMMA

Laila, em trobo fatal...

L’EMMA té arcades.

LAILA

Va, anem cap a casa.

EMMA

Tia, no puc tornar així.

L’EMMA comença a vomitar. La LAILA s’acosta a ella i li

aguanta el front, tot i que aparta la mirada del vomitat.

Quan l’EMMA para de vomitar, treu un kleenex i li dóna.

LAILA

Té, eixuga’t amb això.

L’EMMA l’agafa i s’asseu al terra. S’eixuga la boca i

s’estira al terra. Es posa les mans a la cara.

EMMA

(vocalitzant molt poc)

Estic molt marejada.

LAILA

Tia, t’acompanyo cap a casa teva.

La LAILA li allarga la mà. L’EMMA l’agafa i la LAILA

l’estira. L’EMMA s’aixeca d’una forma molt maldestre,

intenta caminar però s’entrebanca i es torna a asseure al

terra.
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LAILA

I si truco als teus pares que

vinguin a buscar-te?

EMMA

No! Em mataran...

La LAILA s’asseu al costat de l’EMMA.

31. INT. COTXE - NIT

L’ANNA està conduint el cotxe i al seient del copilot hi

ha l’EMMA, que té el cap recolzat a la finestra i dorm amb

la boca oberta. Se sent la ràdio fluixa de fons. L’ANNA

gira el cap un moment i mira l’EMMA.

32. INT. HABITACIÓ EMMA I ANNA - NIT

L’EMMA entra a l’habitació, s’asseu sobre el seu llit i de

forma poc àgil, comença a treure’s les sabates. L’ANNA

entra amb un got d’aigua en una mà i una palangana a

l’altre. Deixa el got a la tauleta de nit i la palangana

al terra, al costat del llit de l’EMMA. Ajuda a l’EMMA a

posar-se dins del llit. L’ANNA apaga el llum i s’estira al

llit que està al terra, al costat de l’EMMA.

EMMA

(amb veu baixa, vocalitzant

poc)

Bona nit.

ANNA

Bona nit.

El braç de l’EMMA cau penjant pel llit. L’ANNA es posa de

costat al seu llit i també li queda un braç penjant del

matalàs, tot i que no arriben a tocar-se les dues mans.


