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EXT. XALET DELS FORTA - DIA

Llum de tarda. Només se sent la remor dels insectes i la

tranquil.litat d’un jardí de casa rural: el xalet dels

Forta. Blanc, delimitat amb una valla de ferro imponent, un

camí d’asfalt i xiprés.

INT. SALA D’ESTAR DELS TORMO - DIA

La SENYORA TORMO (80), mira les vistes de la finestra: el

xalet anterior.

El SENYOR TORMO (80), un televisor emmudit.

SENYORA TORMO

No se sent res.

Les llums del xalet són enceses.

SENYORA TORMO

Fa estona que no hi ha moviment. No

hi veig ni la nena ja.

L’aigua circula per les canonades.

SENYORA TORMO

Crec que ja està. Sí. Ara ja deu

estar.

SENYOR TORMO

Ja sentiràs les campanes.

SENYORA TORMO

Xxxt.

El SENYOR TORMO s’incorpora lent. Amb passes arrossegades es

col.loca al seu costat.

SENYORA TORMO

No tocaran les campanes.

SENYOR TORMO

Per què?

SENYORA TORMO

Perquè no.

Silenci.
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SENYORA TORMO

Perquè mai han estat de campanes ni

de missa ni de poble.

SENYOR TORMO

Dona els fills no, que van marxar,

però son pare sí.

SENYORA TORMO

Xxxt. Crec que ara sí. Ara ja sí.

El SENYOR i la SENYORA TORMO observen. Sota el cel rogent,

les llums del xalet semblen febles.

TALL A NEGRE

Música: Carmina Burana: O Fortuna.

Títol sobre negre: LA ROSA ÉS MORTA.

La música es talla en sec perquè:

INT. MENJADOR - DIA

L’ANNA (40, vestit cenyit i talons) dóna un cop al clatell

al MARCEL (32, dessuadora massa gran, aire informal). En

Marcel atura el radiocasset que té davant de cop.

ANNA

Però què collons fas?

MARCEL

Espera.

ANNA

Marcel, per favor.

MARCEL

(concentrat regirant discs)

Espera hòstia.

En Marcel posa un disc. Prem play. Espera uns segons. Un

radiocasset antic en un moble antic. Sona: LITTLE BOXES de

Pete Seeger.

L’Anna riu per sota el nas.

ANNA

Aquesta la tenim en CD?

(CONTINUA)
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MARCEL

Li vaig regalar fa dos nadals.

ANNA

Tu?

MARCEL

Sí, és un recopilatori.

ANNA

Ah, d’aquests que n’hi van moltes.

A les parets del menjador hi ha quadres. Però, sobretot,

fotografies familiars.

En Marcel segueix amb el cap el ritme de la cançó mirant

l’Anna. Busca que s’afegeixi al moment, però l’Anna manté el

seu cap enlacat quiet.

ANNA

Aquesta li encantava.

I desapareix per la cuina. En Marcel agafa una llauna de

cervesa de sobre el moble, i mentre en beu, s’acosta cap a

la zona de la sala d’estar.

INT. SALA D’ESTAR - DIA

A través de les finestres, es mira la MARIA (7).

A fora la nena, innocent, amb el cabell curt, corre amunt i

avall amb un cordill lligat a una caixa de cartró fent

riallades. A dins algú plora.

La sala d’estar és un espai ampli, amb moltes finestres que

donen a un jardí amb extensions de gespa i un petit bosquet

format per pins mediterranis. Des d’un racó l’ENRIC (82,

bata d’estar per casa) estossega violentament. Està llegint

el diari. En passar l’episodi es recol.loca bé a la butaca

on seu. En un sofà, la LLUÏSA (35, texans i brusa blanca

molt clàssica), té els ulls inflats de tant de plorar.

LLUÏSA

(desconsolada)

És que no-- no-- No pot ser. No,

no. No. Jo li he donat la mà, jo--

jo li he donat la mà i ella-- ella

m’estava donant la mà i de cop ja

no--no gorg glop flop fhjt
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En Marcel s’acosta al sofà on seu la LLUÏSA. La BLANCA (40,

carinyosa) li està agafant la mà amb expressió dolça. En

Marcel es queda recolzat a la porta.

BLANCA

Xxxt, ja està, Lluïsa, ara ja està.

MARCEL

Lluïsa.

La Lluïsa aixeca el cap.

MARCEL

Ja està.

La Lluïsa plora encara més. La Blanca agraeix amb la mirada

l’intent del Marcel, que beu i abandona la sala.

INT. REBEDOR - CONT

En Marcel entra al rebedor, on es creua amb en CARLES (45,

suèter formal, texans) i en ROBERT (50, camisa, corbata, cos

treballat).

MARCEL

Què faig?

CARLES

Aneu a buscar tovalloles.

MARCEL

Quantes?

CARLES

Totes. Les grans. Bueno les que hi

hagi. La Blanca?

MARCEL

A dins amb la Lluïsa.

CARLES

Què tal?

MARCEL

(mirant-se el refresc)

No sé, hauria d’estar més fred.

CARLES

Vull dir la Lluïsa.
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MARCEL

Ah. Fotuda.

CARLES

Ara hi aniré. Anna!

L’Anna apareix des de la cuina.

CARLES

Li hauries de dir a la Maria.

ANNA

Quina merda...

En Carles espera amb el gest una altra resposta.

ANNA

Que sí, que sí, que ja tenia pensat

fer-ho.

En Robert i en Marcel desapareixen pujant les escales. En

Carles va cap a la sala d’estar.

L’Anna surt per la porta.

INT. SALA D’ESTAR - DIA

La Blanca segueix donant la mà a la Lluïsa, que encara

plora, ara recolzant el cap sobre l’espatlla de la Blanca. A

la Blanca se la veu incòmode.

En Carles mira per la finestra.

P.D.V. de’n Carles: l’Anna es posa al nivell de la seva

filla, li diu alguna cosa i tot seguit l’abraça.

En Carles s’asseu al costat de la Lluïsa i mira amb

complicitat i agraïment a la Blanca.

BLANCA

Vinga Lluïsa. Tot anirà bé, ja

veuràs.

La Blanca s’aixeca. Es queda uns segons mirant en Carles, el

seu marit. Li fa un petó pausat als llavis.

BLANCA

Porto algo per beure.
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CARLES

(A la Blanca)

Gràcies.

La Blanca es dirigeix a la cuina mentre la LLuïsa li torna

un somriure trencat.

CARLES

(A la Lluïsa)

Estàs bé?

LLUÏSA

No m’ho crec, és que no. No. No.

CARLES

Va... va.

LLUÏSA

És que-- és que-- perdre una mare,

és... no, és que no.

CARLES

Lluïsa, ja ho sabíem. I en el fons

millor que hagi estat així i no

d’una altra manera. O no?

LLUÏSA

No ha patit.

CARLES

No ha patit gens.

LLUÏSA

I ha mort a casa.

CARLES

Com ella volia.

LLUÏSA

Ja no hi és.

CARLES

Però ara ja està.

I arrenca a plorar de nou. La Blanca porta dues copes de vi

i les posa a sobre de la tauleta que hi ha davant el sofà.

CARLES

Gràcies. Aquesta és la meva?

BLANCA

He obert una altra ampolla
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CARLES

(servint el vi)

Tu no en vols?

BLANCA

Te n’agafaré una mica.

La Lluïsa dóna voltes amb el dit per damunt la copa. En

Carles es dirigeix al seu pare, que segueix llegint el

diari.

CARLES

Pare, què tal?

ENRIC

PF. Jo bé, ves. Què t’he de dir.

BLANCA

(A la Lluïsa)

Lluïsa, escolta. Mira, tinc això.

La Blanca apropa la seva bossa i en treu una caixa de

medicament blanca amb una ratlla lila. A dins hi ha unes

pastilles.

BLANCA

Són pels nervis, i per quan estàs

així xof en general.

LLUÏSA

Anti-depressius?

BLANCA

No tan forts.

En Carles mira amb curiositat el remei que ofereix la

Blanca.

LLUÏSA

I això... què?

BLANCA

Res, no. T’ajudaran a estar una

mica més tranquil.la i a no

pensar-hi tant.

LLUÏSA

Vale.

La Lluïsa treu dues pastilles de la caixa.
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BLANCA

Amb una n’hi ha prou. Una ara i

una altra al cap de sis hores.

LLUÏSA

Vale.

Però desobeeix i n’agafa dues.

BLANCA

Dues?

La Lluïsa agafa la copa de vi i s’empassa les dues pastilles

de cop. Beu gairebé tot el contingut de la copa. La Blanca i

en Carles la miren sorpresos.

LLUÏSA

Aquest vi és dolentíssim.

ENRIC

(des de la butaca, proverbial)

Està picat.

CARLES

Et porto alguna cosa pare?

L’Enric se’l mira. Diu que no amb el cap. Se’l veu una mica

fora de sí.

Entren al menjador agafades de la mà l’Anna i la Maria. La

Maria es queda una mica sorpresa en veure el panorama.

MARIA

(a la Lluïsa)

Tieta, que plores?

La Lluïsa abraça a la Maria molt fort. La Maria dóna senyals

de voler donar per finalitzada una abraçada que s’allarga

incòmodament.

CARLES

(A l’Anna)

Tot bé?

ANNA

Pf. Una merda. No, s’ho ha près bé.

És molt madura. Però joder, és

d’aquelles coses que dius com

collons li ha de dir una MARE a la

seva FILLA que la SEVA mare s’ha

mort.

L’Anna es mira la Blanca i en Carles. La Blanca no sap què

contestar.
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CARLES

Que la seva àvia s’ha mort.

ANNA

Doncs això, una merda. Pf joder

vaig a fer unes trucades.

I l’Anna desapareix per la porta del rebedor.

Entra en Robert.

ROBERT

Carles, véns?

CARLES

Vaig.

Demana permís amb la mirada a la Blanca, que assenteix amb

el cap.

ROBERT

(A l’Enric)

Papa què tal?

L’Enric assenteix.

ROBERT

Vols un cafè? Un carajillo? Potser

t’anirà bé.

CARLES

Carajillo ara no que s’ha pres el

medicament.

L’Enric no diu res.

LLUÏSA

(A la Maria)

Maria, carinyo, l’àvia... l’àvia ja

no hi serà més.

La Maria no sap ben bé què dir.

LLUÏSA

Però... però Maria, l’àvia sempre

hi serà, saps?

La Maria no sap ben bé què dir.

LLUÏSA

Sempre hi serà-- sempre. Perquè,

se’n va, però ara ella ens veu a

tots, saps? I encara que no hi

sigui... ella encara hi és.
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De nou, la Maria no sap ben bé què dir.

MARIA

Tieta, l’àvia és morta.

La Lluïsa no sap com processar aquesta informació.

La Blanca s’ho mira escèptica.

LLUÏSA

L’àvia-- l’àvia és morta, sí, però

l’ànima... l’ànima de l’àvia no

s’ha mort, saps? L’ànima de l’àvia

va al cel i allà, allà es queda amb

la Misericòrdia, la seva germana,

tu no la vas conexier, però ara

està amb el seu papa, i la seva

mama, i amb tots els morts.

MARIA

L’àvia no està a la seva habitació?

LLUÏSA

No. És a dir--

MARIA

Jo l’he vist.

LLUÏSA

Què?

La Blanca es reincorpora.

MARIA

Que jo l’he vist a l’habitació,

està estirada, amb els ulls

tancats. Està morta.

LLUÏSA

Què--

MARIA

L’he vist per la finestra i està

allà.

LLUÏSA

Bé, sí, no, el cos, EL COS de

l’àvia hi és, però l’ànima de

l’àvia no.

MARIA

(Ara ja molt confosa)

Què és l’ànima?
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LLUÏSA

L’ànima? L’ànima és--

BLANCA

(Condundent)

El que vol dir la tieta és que

l’àvia Rosa s’ha mort però això no

vol dir que no ens en recordem. La

recordem i la recordem molt bé, no?

LLUÏSA

(Commoguda)

Si.

La Maria ja no respon.

La Blanca s’aixeca i es dirigeix al rebedor.

INT. REBEDOR - DIA

Al rebedor hi ha l’Anna amb el telèfon a la mà.

ANNA

Sí, Àngel. Doncs mira, que s’ha

mort la meva mare. Em sents? Àngel,

que s’ha mort la meva mare--

MORTA-- Àngel?! -- OH MERDA DE

COBERTURA.

La Blanca la mira impotent, amb un gest de comprensió.

Després, passa de llarg i es dirigeix en un passadís de la

casa.

INT. PASSADÍS - DIA

El passadís és un espai fosc amb un mapa mundi a la paret.

Al fons hi ha l’habitació de la Rosa. Recolzat a la porta,

en Marcel amb la seva cervesa. En surten en Carles i el

Robert.

BLANCA

Què tal.

CARLES

Bé, bé. Aquí ja no hi ha res més a

fer.
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ROBERT

És desagradable, això és tot.

MARCEL

Què fem.

CARLES

Ara... ara trucar a la funerària,

suposo.

MARCEL

Jo ho faig.

CARLES

No, no pateixis, ara ho faig. Què

tal el pare? No ha dit res des

que...bueno.

BLANCA

Sembla que ho porta bé, vaja. Està

una mica atordit, pero és normal.

ROBERT

Ara vaig a veure si vol--

CARLES

Vale però carajillo no.

ROBERT

Vale.

BLANCA

He obert una ampolla de vi.

En Marcel i en Robert es dirigeixen a la cuina. La Blanca es

queda.

BLANCA

Com estàs?

CARLES

Bé... bé. Bé. Ara trucaré a la

funerària.

BLANCA

Sí però estàs bé?

CARLES

(Amb normalitat)

Sí, sí.
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BLANCA

Bueno. Ara ja està.

CARLES

Totalment.

La Blanca li fa un petó als llavis i l’abraça. S’abracen uns

segons.

CARLES

Escolta, les pastilles de la Lluïsa

aquestes--

BLANCA

No passa res. Li faran més efecte

però no passa res.

CARLES

Ja, no, però vull dir... les duus a

sobre?

BLANCA

Ja les tenia.

CARLES

Ja però per què?

BLANCA

No són un medicament. Vaig pensar

que millor tenir-les.

CARLES

Per?

BLANCA

Per tenir-les, aquestes coses

sempre van bé, mira avui.

En Carles desisteix.

CARLES

Escolta, i tu?

BLANCA

Què.

CARLES

Vull dir, tu estàs bé?

BLANCA

Sí, sí. Però és fotut veure tons

germans així.
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CARLES

Ja... escolta, si ens escapem un

moment...

BLANCA

Què.

CARLES

Que si ens escapem un moment encara

ho podem fer avui.

BLANCA

PERÒ QUÈ DIUS?

CARLES

Avui és l’últim dia del mes no? Si

vols...

BLANCA

Tiu tu creus que m’has de dir això

el dia que es mor la teva mare?

CARLES

Ho sento.

BLANCA

Va, em ve de gust una copa.

En Carles desapareix pel passadís. La Blanca fa un últim cop

d’ull a dins de l’habitació però no en distingeix el cos.

CARLES (O.S.)

Véns?

La Blanca desisteix i desapareix pel passadís també.

INT. REBEDOR - DIA

La Blanca i en Carles creuen el rebedor i es dirigeixen a la

sala d’estar. L’Anna segueix fent trucades.

ANNA

I els fills? Bé? Sí? Oh ja camina?

Si són molt graciosos amb aquestes

edats; escolta et truco perquè la

meva mare s’ha mort. Què? Joder

espera que al poble no hi ha

cobertura. Que s’ha mort!
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INT. SALA D’ESTAR - DIA

En Marcel, la Lluïsa i la Maria asseguts als sofàs. En

Robert, de peu, ha servit les copes de vi. Entren la Blanca

i en Carles i s’asseuen al sofà també. L’Enric encara

assegut a la butaca. En Robert beu una mica de vi.

ROBERT

És ranci.

LLUÏSA

Què?

ROBERT

Que és ranci. Està picat. L’hem de

tirar.

LLUÏSA

El què, el vi?

ROBERT

Sí, està picat.

En Robert comença a recollir les copes.

BLANCA

Jo no ho he notat.

ROBERT

Notes que és com amarg? Com que

rasca? Quan l’engulls, rasca?

MARCEL

Mira que ets finet, rei.

BLANCA

Potser sí... però si no m’ha de fer

mal... la meva no cal que la

prenguis.

LLUÏSA

Jo el noto igual.

ROBERT

És ranci.

En Robert recull les copes i se’n va. L’acompanya en Carles.
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INT. CUINA - DIA

En Robert i en Carles buiden, un a un, les copes de vi.

Mentre parlen el vi s’escorre pel forat de la pica, vermell

fosc sobre blanc.

ROBERT

Em fa patir el papa.

CARLES

Ell és gran, ja ho sap portar això.

ROBERT

Sí però està molt callat.

CARLES

Com sempre, no?

El Robert agafa una altra ampolla de vi de sobre la taula i

la comença a obrir.

ROBERT

Has trucat?

CARLES

No, ara ho faig.

ROBERT

Escolta.

CARLES

Què.

ROBERT

Aquest mes... Aquest mes he avançat

molt amb la feina.

El suro de l’ampolla fa un soroll en obrir-se.

CARLES

Que has avançat...Què vols dir?

En Robert comença a omplir noves copes.

ROBERT

Doncs que he acabat uns encàrrecs,

i me’ls han pagat, i me’ls han

pagat bé, així que ja saps, si fa

falta alguna cosa o, qualsevol

cosa, jo ara vaig bé.
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CARLES

Alguna cosa de què.

ROBERT

De pasta.

CARLES

Ah. Ah, ok, eh... sí. Però no farà

falta.

ROBERT

El que tu manis. Però que sàpigues

que pots comptar amb mi.

CARLES

Puc comptar amb tots els germans,

no?

ROBERT

Totalment.

CARLES

Gràcies, però.

En Robert fa un gest amb l’espatlla. Tot va bé.

Els dos germans entren a la sala d’estar amb copes de vi a

les mans.

INT. SALA D’ESTAR - DIA

L’Anna ha entrat per la porta del rebedor.

ANNA

MORTA CORDÈLIA. QUE ÉS MORTA. Sí,

la meva mare. La Rosa. LA ROSA ÉS

MORTA--Cordèlia?

I penja el telèfon. Els crits han impressionat tant a la

Lluïsa que ha deixat de plorar i se la mira incrèdula.

L’Anna, per baixar la tensió de la situació beu una mica de

vi d’una de les copes que encara hi havia sobre la taula.

ANNA

Aquest vi és ranci.

CARLES

Vaig a trucar a la funerària.

(CONTINUA)
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ANNA

Agafa el fixe que no hi ha

cobertura.

En Carles despenja en telèfon fixe inalàmbric i desapareix

per la porta del menjador. El veiem per les finestres de

darrere parlar per telèfon.

MARIA

(A l’Anna, amb una mica de

mala llet)

Mama, la Lluïsa diu que l’àvia

encara està viva.

ANNA

Què?

LLUÏSA

No, a veure, Maria, vine, jo no he

dit això. Mira, anem a buscar unes

galetes i així mengem una mica; no

tens gana? No teniu gana?

Els presents es miren la Lluïsa.

BLANCA

Jo ara no, no.

MARCEL

No. Se m’ha fet com un nus a la

gola.

ROBERT

Papa.

L’Enric està absent.

ROBERT

Enric!

ENRIC

Què.

ROBERT

Tens gana?

ENRIC

No.

ROBERT

No, jo tampoc Lluïsa.

(CONTINUA)



CONTINUA: 19.

LLUÏSA

Anirem a buscar unes galetes per

picar, anem Maria.

I desapareixen per la porta de la cuina. Mentre marxen:

LLUÏSA

Uh, sento un xuilet a l’orella.

Algú més ho sent? Sento un xiulet.

Molt agut. Com així piiiiip. Algú

ho sent?

La Blanca li diu que no amb el cap. Sembla una mica

preocupada per les dues sortides que ha tingut la Lluïsa.

L’Anna s’asseu al sofà i agafa una copa de vi.

ANNA

Oh, estic enganxada de tot arreu. I

molt tensa.

ROBERT

No has dormit bé?

MARCEL

Collons doncs aquesta nit com

roncaves.

ANNA

No he dormit gens en aquest llit.

El matalàs està vell. He tingut un

munt de malsons. He somiat... he

somiat que, que tenia com nou

mugrons.

BLANCA

(Intentant mostrar-se

interessada)

Oh, i... al somni, què vas fer?

ANNA

Buscar-me un marit amb nou mans.

Riuen una mica. La Blanca no.

Torna la Lluïsa amb la Maria i les galetes. En Robert es

mira la Maria. De fons, per la finestra, en Carles parla de

manera expressiva i enfadat.

ROBERT

Marcel, no has dit res.

(CONTINUA)
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MARCEL

No sé què s’ha de dir en aquests

casos.

ROBERT

Ha de ser dur per a tu.

MARCEL

Per?

ROBERT

Bueno, és com la primera mort que

vius, no? Els avis ja no els vas

conèixer tu.

MARCEL

I? Ni que fos un crio. Quan es va

morir en Max ja en vaig tenir prou.

ANNA

Uf calla encara plores ara.

MARCEL

Creu-me, sé què és perdre algú a

qui estimes.

LLUÏSA

Sí però en Max era UN GOS. No és el

mateix, no?

En Marcel es mira les sabates.

MARCEL

Tens raó, en Max era carinyós,

agradable i sempre em feia

cantaronyes quan arribava a casa.

La mare en canvi...

ROBERT

La mama era molt carinyosa.

ANNA

Home per ser justos, amb EL GOS

precisament, no.

L’Enric riu.

L’Anna li ha agafat les galetes a la Maria i es posa a

menjar. En Marcel n’agafa tres de cop. En Robert en vol

agafar però ja no en queden.
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LLUÏSA

(En veure-ho)

Hauríem de fer alguna cosa de

sopar, crec que encara queden

formatges del sopar d’ahir, els

vaig a buscar i els posem així una

mica-- no? A veure què hi ha...

Maria, m’ajudes?

La Maria està entretinguda amb un llibre infantil sobre la

taula.

ANNA

Lluïsa. Millor que no.

LLUÏSA

Per?

ANNA

(Fluixet, perquè la Maria no

ho senti. La Maria ho sent

perfectament)

La Maria ha menjat molt últimament

i... porta menjant malament uns

dies i tinc por que bueno que es

posi una mica eh -- gorda.

Entra en Carles una mica encès a la sala d’estar.

CARLES

A veure, merda.

Penja el telèfon inalàmbric.

ROBERT

Què passa?!

CARLES

He trucat a la funerària--

BLANCA

-- i?

CARLES

Doncs que no poden venir. Que no

vénen.

ANNA

Com, avui?

CARLES

Aquí. El problema és que no

ofereixen cobertura els dissabtes a

(MÉS)
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CARLES (continua)

aquesta hora en urbanitzacions com

aquesta.

ANNA

Com que no?

CARLES

Estem fora de la zona que els toca

però no hi ha cap altra funerària

així que no poden venir fins aquí.

MARCEL

PERDONA? FILLS DE PUTA.

BLANCA

Un moment, i si hi anem nosaltres?

CARLES

Portar nosaltres el cos? Tal qual?

MARCEL

No però a veure que aquest poble no

és tan remot.

ANNA

Que no és tant remot? Però si no hi

ha ni cobertura com ha de venir un

cotxe de morts.

BLANCA

Però i què, no vénen?

CARLES

No vénen.

BLANCA

Fins quan.

CARLES

Fins demà. A la matinada, això sí.

MARCEL

I ara què?

CARLES

Doncs esperar a la matinada.

MARCEL

Però i el cos?...
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CARLES

El cos es queda. El deixem on és

allà al llit i demà el vénen a

buscar.

MARCEL

Sí però així no el podem deixar.

BLANCA

Què vols dir?

MARCEL

Doncs que així no el podem deixar

fins les sis, no? Si ara ja fot

oloreta, amb la calor que fa...

Els presents posen cara d’angúnia.

ROBERT

Joder.

ANNA

En serio, que incompetents.

CARLES

Molt.

En Carles es fa un petit massatge al front i respira

profundament.

LLUÏSA

(Una mica fora de sí)

Però això... Això és molt estrany,

no?

MARCEL

A veure de fet no tant.

LLUÏSA

Què vols dir que no tant?

MARCEL

Joder doncs que--

LLUÏSA

--Bueno i ara que farem amb... amb

la mama?

ANNA

Això, ens hauriem d’informar una

mica no? Maria oi que buscaràs una

cosa amb el mòbil de la mama?
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L’Anna treu el mòbil de la butxaca i li dóna a la Maria, que

entra al navegador automàticament.

ANNA

A veure com ho podem mirar això?

LLUÏSA

Ai senyor que estàs tonta? Com li

vas a fer buscar a la nena això?

Anem, anem.

La Lluïsa prèn el mobil de les mans de la Maria i el deixa

damunt la taula per després endur-se-la agafada com un sac.

ANNA

(referint-se a la Lluïsa)

Voleu dir que està bé?.

En Carles i la Blanca s’intercanvien mirades nervioses.

CARLES

Potser hauries de posar "conservar

cadàver" o alguna cosa per l’estil.

Llavors es mira el seu pare.

CARLES

Tranquil pare que ho solucionem en

un moment això.

ENRIC

Carles, tranquil, si no vénen no

vénen. Tampoc s’hi pot fer res.

CARLES

Estic tranquil, pare, ara ho

resolem.

ANNA

Val, espera que poso la ventana de

incógnito per si de cas, que

aquests ho vigilen tot.

MARCEL

Però avia’m, què cony espereu que

surti? Un Wikihow?

ANNA

Mira primer resultat, yahoo

respuestas...
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MARCEL

Apaga això, burra. Airegem

l’habitació i va que xuta.

CARLES

Hm de fet seria el més sensat, sí.

Que algú busqui els ventiladors

aquells que teniem, on estaven

pare?

L’Enric fa un gest amb la cara com per dir que no ho sap.

CARLES

(Una mica nerviós)

Doncs no sé, que algú els busqui. I

mentres anem obrint tot.

LLUÏSA (O.S.)

(des de la cuina)

Per nosaltres no patiu que estem

preparant un sopar ben bo per tots!

Oi que sí Maria?

L’Anna, en sentir que està cuinant, s’aixeca de seguida per

anar-hi.

ANNA

Que no mengi eh!

En Carles s’aixeca per anar cap a l’habitació i en Robert el

segueix.

INT. REBEDOR - DIA

En Robert i en Carles es dirigeixen a l’habitació de la

Rosa.

ROBERT

Què penses fer?

CARLES

Ja has sentit el teu germà, no hi

podem fer res.

ROBERT

I què, tal qual? La deixem així? I

si ve algú?

CARLES

No vindrà ningú.
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ROBERT

Voldran donar el pèsam.

CARLES

No cal que ho expliquem.

ROBERT

Sembla que l’estiguem amagant.

INT. HABITACIÓ ROSA - DIA

L’habitació de la Rosa és un espai ampli, força recarregat.

Hi ha un tocador amb un mirall. Al llit hi ha la Rosa, però

no la veiem perquè algú l’ha tapada completament amb un

llençol.

CARLES

Tu, vols dir que cal?

ROBERT

El què.

CARLES

Això, no sé, tapar-la així.

ROBERT

Què faig, la destapo?

CARLES

No sé, així... sembla com un

cadàver, no?

ROBERT

Crec que és perquè la nena l’havia

vist per la finestra.

Es miren la finestra.

ROBERT

L’obro, no?

CARLES

Obre.

En Robert obre la finestra. En Carles es mira tot el que hi

ha al tocador.

ROBERT

Hòstia i ara amb tot això què

farem?

(CONTINUA)



CONTINUA: 27.

CARLES

Amb què?

ROBERT

Amb això. Amb tot el que té la

mama.

CARLES

(Bufant)

No ho sé.

ROBERT

No ho llençarem tot, no?

CARLES

No sé, suposo que uns dies fent

neteja, i tirar el que no es pugui

aprofitar.

ROBERT

Uns dies...?

CARLES

Sí, no sé, aquí hi haurà feina ara.

En Carles obre alguns calaixos i els torna a tancar amb

cautela. En Robert tafaneja les joies de la seva mare i

s’emprova un anell amb una pedra molt grossa.

ROBERT

I què, ens quedem al poble?

CARLES

Com ho pensaves fer tu si no?

ROBERT

No ho sé, anant i venint.

CARLES

Ja.

ROBERT

Bueno, també és bona idea quedar-me

uns dies aquí.

CARLES

Home, pensa que així ho apanyem tot

de cop.

ROBERT

Cert.
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CARLES

I bueno, així de passada estem

aquests dies amb el pare.

ROBERT

Cert.

CARLES

Suposo que a partir d’ara li haurem

d’estar una mica més a sobre. A

part que ell no podria fer la

neteja tot sol tampoc.

ROBERT

Tu creus que és això el que la mare

pensava quan va tenir tants fills?

CARLES

Què vols dir?

ROBERT

Cinc germans vetllant per la mort

de la seva mare i cuidant el pare.

No es pot dir que no hagi estat ben

acompanyada.

CARLES

Bueno, tants anys criant els fills

que hem estat ha de tenir alguna

recompensa.

En Carles s’asseu al llit i es mira l’habitació.

ROBERT

Tampoc hem estat tan mals fills.

CARLES

No sé. A vegades em pregunto com ho

hauria fet jo.

ROBERT

Tu? tu ho faràs de puta mare.

CARLES

Ia...

ROBERT

Què.

CARLES

No, no, que sí.
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ROBERT

Encara ho esteu intentant.

En Robert intenta treure’s l’anell però li costa.

CARLES

Joder, sí.

ROBERT

I què?

CARLES

Doncs que no hi ha manera.

ROBERT

Ni anant al metge, o...?

CARLES

Sí, sí, ara hi estem anant. És a

dir que ara ens hem posat en serio

amb això. La setmana passada ens

vam fer proves. Fins ara ho

provàvem i prou, però ens van

recomanar que ens poséssim les

piles si vèiem que la cosa seguia

sense funcionar.

ROBERT

Joder.

CARLES

Ja. Però bueno, tot anirà bé.

ROBERT

Això segur.

CARLES

I tu què?

En Robert aconsegueix treure’s l’anell.

ROBERT

Què.

CARLES

Vull dir, no sé. Què tal per la

ciutat?

ROBERT

Ah jo bé. Com sempre. Si, no ho sé.

També ho he pensat eh, no et

creguis, això de tenir fills i tot

això, però... bah, no és per mi.
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CARLES

No és per tu?

ROBERT

No. Amb la feina que tinc i, bueno,

ja saps, el meu ritme de vida... a

mi dona’m UN BON PARELL PITS, i jo

ja sóc feliç.

Ha sonat fora de lloc.

CARLES

Vaja, veig que tu com sempre.

ROBERT

Bueno, ja ho veus.

CARLES

Alguna noia en especial, o...?

ROBERT

Eh... bueno, no sé... no.

Entren l’Anna i el Marcel a l’habitació.

ANNA

...HO VEUS com la porta no és prou

ample? Mira, mira’t el capçal del

llit.

MARCEL

Ho desmuntem i ja està.

ANNA

Ah bueno, si saps com fer-ho.

En Marcel es dirigeix al capçal del llit per inspeccionar-ne

l’estructura. Busca la manera de despenjar-lo.

ROBERT

No sé, Carles, jo crec que si ara

volgués formar una família, primer

que ja seria tard, i després que

una família demana dedicació,

demana una esposa, bueno ja saps.

ANNA

Joder nen ni que fóssim de l’opus

eh. Jo estic criant la meva filla

sola i mira.
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ROBERT

Mira què.

ANNA

Doncs que mira que bé que ens està

anant.

ROBERT

Ja.

ANNA

Què?

ROBERT

Qué sí.

ANNA

I mira que no acabi buscant la

segona.

ROBERT

La segona?

ANNA

La segona filla. Una germaneta. O

un germanet.

ROBERT

Ah si, si, tu el que vegis. Però

déu n’hi do, no, el que hem

cambiat?

ANNA

Cambiat de què?

ROBERT

Bueno, això dels fills.

ANNA

No. Siguem realistes, en el fons jo

sempre en vaig voler de fills.

ROBERT

Dona, sempre. SEMPRE. No sé, això

de criar la Maria sola et ve de

nou. Vaja no em diràs que ho havies

planejat així?

CARLES

Bueno va, ja prou.
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ANNA

Escolta mira, a la vida les coses

van com van. Cert, potser així no

és com jo ho havia imaginat.

CARLES

Anna...

ANNA

No, no, si té raó... Un dia vas a

buscar a la nena a la guarderia

perquè t’han trucat que està

malalta, i quan tornes a casa el

teu marit s’està follant a una

altra tia que, a sobre, és un puto

cardo.

Els tres germans se la miren sorpresos.

ANNA

Què.

MARCEL

Jo em pensava que--

ANNA

--Doncs no. La vida a vegades és

una puta merda. Però com em va

ensenyar la mare, com ENS va

ensenyar la mare, Robert, per molta

merda que et vingui, els problemes

s’afronten. S’afronten, es superen

i es deixen enrere.

En Robert no diu res.

ANNA

Fot una pudor a tancat horrible

aquí.

CARLES

Els ventiladors...?

ROBERT

Jo hi vaig.

CARLES

Vale.

En Robert abandona l’habitació.
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ANNA

Què Marcel, ho trobes o no?

En Marcel surt de sota el capçal del llit.

MARCEL

T’has passat quatre pobles.

ANNA

De què.

MARCEL

Ja ho saps, de què.

ANNA

Què, el Robert? Mira a mi que no em

vingui amb insinuacions.

CARLES

Bueno ja prou. Ja hi ha prou merda

avui com perquè ens haguem de posar

així, ara.

Els tres germans es miren el cos de la seva mare. Es queden

una mica cohibits.

MARCEL

Vaig a veure si trobo la caixa

d’eines. És al garatge, no? Pff

aquest és el tipus de coses que la

mare sabria.

En Marcel i l’Anna surten de l’habitació. En Carles comença

a obrir els armaris. Per la finestra, el jardí és gairebé

fosc.

INT. CUINA - NIT

La Lluïsa, la Blanca i la Maria (enfilada en un tamboret),

cuinen. La Maria barreja una amanida.

LLUÏSA

(Per ella mateixa)

Sal, sal, sal, sal...

BLANCA

Què?

LLUÏSA

Què?
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BLANCA

Lluïsa, tot bé?

LLUÏSA

Sí, sí. Sí, sí.

Entra a la cuina l’Anna, encara una mica exaltada.

ANNA

Què cuines carinyo?

MARIA

Amanida.

ANNA

Que bé reina. Vine aquí.

L’agafa i l’abraça.

ANNA

La mamà t’estima molt, vale?

MARIA

Vale.

ANNA

Molt. D’acord?

MARIA

Ehhh vale.

L’Anna deix la seva filla de manera brusca i es dirigeix a

la sala d’estar.

ANNA (O.S.)

Els has trobat o què?

LLUÏSA

Aquesta sí que està...

BLANCA

Què?

LLUÏSA

Res, res. Que mai saps com et pot

sortir. Mira, entre tu i jo, a

vegades penso que té a la (fa un

gest extrany senyalant la Maria,

qui, per suposat, se n’adona) una

mica... consentida.
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BLANCA

Bueno, dona, és normal. No sé, és

la seva filla, no?

LLUÏSA

Bueno, sí. Si jo tingués una filla

li posaria Clara.

BLANCA

Clara?

LLUÏSA

Sí, sí. M’encanta. Clara. Claire,

en anglès. Al Jonathan no li

agradava gens aquest nom.

BLANCA

El Jonathan era idiota, Lluïsa.

LLUÏSA

Bueno, mira, sí, tenia les seves

cosetes, però al llit, mhmm, oh, al

llit, nena.

BLANCA

Lluïsa, (repeteix un gest extrany

per fer referència a la Maria, que,

de nou, se n’adona de tot).

LLUÏSA

Però mira el nom de Clara no li

agradava gens. Bueno de fet tota la

idea de tenir fills no li agradava

gens.

BLANCA

Ho vau arribar a parlar?

La Lluïsa agafa de manera brusca un ganivet gegant i es posa

a tallar una pastanaga.

LLUÏSA

Per suposat. De què se suposa que

has de parlar amb un home? Les

coses clares. Des del principi. Ai

no, no, ja tens raó, era idiota.

BLANCA

Jo crec que sí...

LLUÏSA

I tu.
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BLANCA

PERDONA?

LLUÏSA

Que tu, què. Com li posaries.

BLANCA

No ho sé.

LLUÏSA

Però ho has pensat.

BLANCA

Sí. No. Suposo, no ho sé ara.

LLUÏSA

Bueno com que el Carles em va dir

que ho havíeu estat intentant.

BLANCA

Ho ESTEM intentant.

La Blanca agafa unes patates d’un sac i les comença a

netejar.

LLUÏSA

El trobo a faltar.

BLANCA

Què?

LLUÏSA

En Jonathan. El trobo a faltar. No

creus que li hauria de dir, que

s’ha mort la mama?

BLANCA

Ui, no. Jo de tu no el tornaria a

trucar mai, al Jonathan.

LLUÏSA

Trucar no, però un whats...

MARIA

Lluïsa, els exs són els exs. Borrón

i cuenta nueva.

La Blanca i la Lluïsa se sorprenen al descobrir que la Maria

parava orella tota l’estona.

BLANCA

Lluïsa, millor que avui no facis

anar el telèfon.
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LLUÏSA

De fet, amb el que l’odiava la

mama... Encara me’n recordo quan el

va fer fora d’aquell dinar

familiar. Li va dir: "escolta, si

t’has de seguir comportant així

millor ves a donar una volta pel

jardí i tornes quan estiguis més

calmat". Que MALA PUTA que era a

vegades.

BLANCA

(Li cau la patata a la pica)

LLUÏSA.

La Lluïsa es queda sorpresa amb el seu propi comentari. Té

els ulls molt oberts. La Maria segueix amb l’amanida.

LLUÏSA

Perdó. Uf. Perdó.

Entra en Marcel del jardí a la cuina.

MARCEL

Amb la tonteria s’ha fet fosc.

BLANCA

Què tal, els heu trobat?

MARCEL

No, està el Robert buscant-los. Jo

he anat a buscar la caixa d’eines,

que aquests dies la necessitarem,

però no la trobo.

En Marcel recupera de sobre la taula la seva llauna de

cervesa.

BLANCA

I el Carles?

MARCEL

Allà, a l’habitació.

En Marcel surt de la cuina.

INT. SALA D’ESTAR - NIT

En Marcel s’apropa a la butaca on seu el seu pare. L’Enric

està completant uns mots encreuats.
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MARCEL

Singular.

ENRIC

Què?

MARCEL

Un de sol. Únic. Diferent.

Singular. Aquesta.

En Marcel assenyala una de les definicions dels mots

encreuats. L’Enric compta lletres.

MARCEL

La caixa d’eines, pare?

ENRIC

No ho sé.

MARCEL

A l’armari de l’entrada, potser?

ENRIC

Marcel, no ho sé. Això ho sabia la

teva mare.

MARCEL

Ho sento.

ENRIC

No has de sentir res.

MARCEL

No, vull dir que--

ENRIC

No has de sentir res. Estic fent

això ara.

MARCEL

No en vols parlar.

ENRIC

No hem de parlar de res.

MARCEL

Tu sí que el recordes en Max, oi?

Entra en Carles a l’habitació amb el telèfon a la mà.

CARLES

Pare el gestor de la família encara

és el Miquel, no?
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ENRIC

Sempre ha estat en Miquel.

CARLES

Ok, vaig a trucar per fer un parell

de gestions.

ENRIC

Quines gestions?

CARLES

Bueno, ell ha fet de notari, no? I

com a advocat sabrà com tramitar

l’enterrament.

ENRIC

Vale, però millor truca’l demà.

CARLES

Demà? demà per?

ENRIC

Perquè millor que la funerària

passi primer a recollir el cos i

ens informin de com ho porten ells

a nivell particular; el gestor,

ara, només complicarà les coses.

MARCEL

Joder no entenc res.

CARLES

Què no enténs?

MARCEL

No ho sé, tot plegat. Que si

gestor, que si advocat, que si

tràmits. Això és estúpid. S’ha mort

la nostra mare i encara ens hem de

preocupar de fer papers.

CARLES

Home, s’ha d’institucionalitzar.

MARCEL

Que sí, que sí, que no dic això.

Vull dir el sentit de tot plegat.

Jo què sé, la societat està

corrompuda per tot arreu. Si de mi

depengués enterrava la mare al

jardí de casa i llestos. Tanta

merda i tanta trucada.
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CARLES

Marcel.

MARCEL

Què?

CARLES

Calma’t.

MARCEL

No, de debò! És un puto cadàver.

Tot això de l’enterrament em sembla

un ritual absurd.

ENRIC

Ho és.

CARLES

Pare.

ENRIC

No, si té raó.

MARCEL

Ho veus?

ENRIC

Però és necessari. Mira Marcel,

quan es va morir la meva àvia, no

vaig anar a l’enterrament. No vam

fer res, de fet. I vaig estar dos

anys sense poder dormir per les

nits.

MARCEL

Per?

ENRIC

Perquè tenia malsons. Cada nit. La

jaia tornava cada nit.

MARCEL

I no vas fer res?

ENRIC

Al cap de dos anys el meu pare em

va portar on haviem enterrat a la

jaia. Després de veure el nínxol i

de veure el seu nom a la pedra...

ala, ja no va tornar mai més.

(CONTINUA)



CONTINUA: 41.

MARCEL

Joder. Dos anys. Avui en dia un

crio no dorm en dues nits i el

porten al psicòleg. Però no entenc

què vols dir.

ENRIC

El que vull dir és que la mort, el

cadàver... realment importa un

bleda el que fem. No enterrem els

morts perquè estiguin a gust, ni

per dir adéu ni per treure peles.

ELS ENTERREM PERQUÈ NO TORNIN.

Ha sonat sec i brusc.

L’Anna ha entrat a la sala d’estar durant el discurs del seu

pare.

ANNA

Totalment d’acord. Un cadàver és un

cadàver, quan una persona es mor

borrón i cuenta nueva.

En Marcel, sobtadament, deix anar unes llàgrimes.

CARLES

Marcel...

MARCEL

(Frenant els plors)

No. No... Perdó. És-- Tot ha passat

tan ràpid. I-- sembla impossible

que estiguem parlant de la mama.

CARLES

Tranquil.

ANNA

Ho sento.

MARCEL

No, no passa res.

ANNA

Em sap greu, no volia--

MARCEL

Anna. No passa res.

En Marcel s’eixuga les llàgrimes dels ulls però segueix

plorant una mica.

(CONTINUA)
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MARCEL

No trobo la puta caixa d’eines.

CARLES

Ja ho farem després això.

MARCEL

No, del llit me’n encarrego jo.

CARLES

Com vulguis. Però ja ho farem

després.

MARCEL

Vale. Anna.

ANNA

Què.

MARCEL

No vull que tornis a parlar així de

la mare.

ANNA

Ja t’he dit que ho sento.

MARCEL

No, en serio.

ANNA

Ho sento. HO SENTO, d’acord? Amb

això de ser mare m’està resultant

molt difícil.

MARCEL

El que tu vulguis. Però davant meu

no.

ENRIC

No hi cap.

CARLES

Què?

Sona el telèfon. En Carles s’hi dirigeix.

ENRIC

(Fent referència als mots

encreuats)

Singular. No hi cap. Perquè llavors

no hi ha manera de posar la tres.

En Marcel s’apropa als mots encreuats una altra vegada per

llegir la definició.

(CONTINUA)
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CARLES

(Al telèfon)

Sí?. Ah hola senyora Tormo. (Es

mira els presents desconcertat).

Què diu? No, no, senyora Tormo ja

li pot dir al seu marit que és ben

viva. Sí. La Rosa. Escolti vostè

creu que m’ha de preguntar si la

mare és morta? Au, passiu bé. No

pateixi que li farem saber.

I penja.

ENRIC

Què fas?

CARLES

No podem dir que la Rosa és morta.

ANNA

Home, tampoc ho podem amagar.

CARLES

No vull que vingui la gent i es

trobin el cos aquí.

MARCEL

Això fot puta pena.

En Marcel segueix llegint definicions.

Aprofitant la distracció, l’Anna es mira en Carles amb cara

de circumpstància.

En Carles li torna un gest tranquil.litzador i abandona

l’habitació per anar a la cuina.

INT. CUINA - NIT

La mateixa situació d’abans, ara la Lluïsa asseguda amb una

copa de vi a la mà i la Blanca fent-se càrrec de la paella.

En Robert, de fons, sembla haver trobat els ventiladors en

un armari del rebost. Mou caixes per reorganitzar-ho.

CARLES

Tot bé?

BLANCA

(Fora de lloc)

Tot bé. Per?

(CONTINUA)
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CARLES

No ho sé. Per saber.

BLANCA

Escolta, hauria de trucar la meva

mare.

CARLES

Vale.

BLANCA

I voldrà parlar amb tu.

CARLES

Ara?

BLANCA

Bueno, et voldrà donar el pèsam.

CARLES

Odio aquesta mena de coses.

BLANCA

Ja, doncs t’hi hauràs d’acostumar.

LLUÏSA

És IGUAL que quan em va deixar el

Jonathan. Totes les meves amigues:

"ai nena, estàs bé, ai nena". I jo

"sííí, he he", perquè és clar, no

li podria fer entendre que estava

FETA MERDA per culpa seva.

La Blanca i el Carles ja no diuen res.

BLANCA

Vaig a buscar el mòbil.

En Carles agafa el relleu amb la paella.

En Robert surt del rebost amb els dos ventiladors.

ROBERT

En Carles a la paella, com en els

vells temps.

CARLES

Està clar que si no cuinava jo,

aquí no cuinava ningú.

En Robert abandona la cuina amb els dos ventiladors.
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INT. HABITACIÓ MARE - NIT

A fora és fosc. En Robert entra i planta els dos ventiladors

a dues cantonades. Els endolla. Només se sent el brunzir de

l’aire. El llençol que tapa la Rosa es mou una mica.

En Robert se la queda mirant. Llavors es dirigeix al

tocador. Remena les joies. Finalment, s’asseu en una de les

cantonades del llit.

ROBERT

Bueno. Doncs ja està. Ja no hi ets.

Ala.

Comença a plorar en silenci. S’eixuga les llàgrimes i

reprimeix el plor. Torna a parlar. Costa entendre’l, parla

més per a sí mateix que per a algú.

ROBERT

Ja sé que ho saps lo de la marca de

l’alfombra. Però quan anava a

l’insti li tenia una por brutal.

Cada vegada que passava per allà

pensava: merda. Ja ho sap. Merda,

ja ho ha vist, i ara em fotrà la

bronca del segle. El més fort és

que no vaig ser jo, eh? Va ser el

Guillem. Saps el Guillem? L’amic de

l’insti? Doncs va ser ell que un

dia es va posar a fumar a casa i

del cigarret va cremar l’alfombra.

Aquella tarda em vaig enfadar amb

ell. Li vaig dir que no tornés a

casa. Ell no ho va entendre.

Aquella tarda em va dir que s’havia

follat l’Esther. L’Esther era una

puta.

Eixugant-se la cara, és capaç de riure una mica.

ROBERT

Bueno, tampoc ho era tant. Saps per

què em vaig enfadar amb el Guillem?

Perquè era a mi a qui volia que es

follés. Perquè m’agradava el

Guillem, mama. Ala, ja saps qui va

cremar la puta alfombra.

En Robert es mira la figura de la Rosa sota els llençols,

qui, òbviament, no diu res.
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ROBERT

Joder mare.

ANNA (O.S.)

(Des de la sala d’estar)

Algú sap la clau del Wifi!?

En Robert es queda uns segons en silenci.

ANNA (O.S.)

El Wifi?!

En Robert s’aixeca del llit.

Fa un últim cop d’ull al cos de la seva mare. L’aire del

ventilador segueix movent els llençols.

Llavors, es dirigeix a la sala d’estar.

INT. REBEDOR - NIT

En Robert creua el rebedor. La Blanca està a punt de guardar

el telèfon a la seva bossa, que penja al penjador de

l’entrada. Abans, escolta el contestador.

CONTESTADOR

Tiene UN mensaje guardado: Blanca,

sóc la doctora Guerri. Escolta,

mira, he estat mirant això que vam

parlar el divendres i efectivament

ho haurem de parlar amb calma

perquè hi ha opcions, vale?. Com ho

tens dimecres a les onze? Que

vingui el teu marit, d’acord?

La Blanca es queda amb el telèfon a la orella durant uns

minuts, sense dir res, mirant a l’infinit. Finalment, penja

i el torna a deixar a la bossa.

INT. SALA D’ESTAR - NIT

L’Anna treballa amb un ordinador. En Marcel es llegeix una

de les revistes de sobre la taula. L’Enric segueix amb els

mots encreuats, o un Sudoku.

ROBERT

Què.
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ANNA

La clau del wifi?

ROBERT

No va, el wifi.

ANNA

Què?

ROBERT

Que no va. L’he provat abans i no

anava.

En Marcel, amb la llauna de cervesa ja buida, s’aixeca per

anar a buscar-ne una altra.

ROBERT

Passa-me’n una a mi també,

si-us-plau, que m’ha quedat el gust

a vi aquell estrany.

En Marcel surt cap a la cuina.

ANNA

I el router?

ROBERT

L’he apagat. Tornat a encendre. No

va. Demà truquem a l’operadora.

ANNA

Joder, he d’enviar un mail o

dilluns a la feina em maten.

MARCEL (O.S.)

(Des de la cuina)

Fes-ho des del telèfon!

ANNA

No, no puc.

MARCEL (O.S.)

Si ho passes amb el cable no pots--

ANNA

(cridant per a que la senti)

--no Marcel, no puc.

ROBERT

Dilluns aniràs a treballar?
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ANNA

És clar.

ROBERT

Anna, segurament l’enterrament serà

dilluns.

ANNA

Doncs aniré a treballar i tornaré

per la tarda.

ROBERT

Dona, vols dir que no pots--

ANNA

--cal, ara? Això, cal?

En Marcel arriba amb la seva cervesa i dues més. En dóna una

al Robert i ofereix l’altra a l’Anna, que fa que no amb el

cap. En Marcel la deixa sobre la taula i beu la seva.

ROBERT

És només que amb el Carles havíem

dit que potser ens quedavem uns

dies aquí.

ANNA

Aquí, al poble?

ROBERT

Aquí, a casa.

ANNA

Pff ni de conya. No, no, ni de

conya. Per començar aquí no puc fer

res i a sobre hi dormo fatal.

ROBERT

Podem cambiar el llit.

ANNA

Creu-me, no és el llit.

ROBERT

Però haviem pensat estar uns dies

junts, i així a sobre estem amb el

pare.

ENRIC

Per mi que no es quedi.
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ROBERT

Pare...

ENRIC

No, no. Per mi no cal que feu res,

eh?

MARCEL

No és tant per tu, pare, és més

aviat per tots. No sé, aprofitant

que estem junts.

ANNA

Ho sento però jo no puc.

ROBERT

Si no pots el dia de l’enterrament

de la teva mare quan se suposa que

podràs?

ANNA

Això no és just. Per nadal ens

veurem.

MARCEL

Escolta si t’ha de suposar un

daltabaix no cal que vinguis eh?

ANNA

Mira rei, per tu és fàcil. Demanes

assumptes propis o baixa per

depressió i ala, festa per tots.

MARCEL

Perdona, però hi ha profes que ens

prenem la feina una mica més en

serio que això.

ANNA

Més en serio que qui? Que el profe

d’educació física? Espera, llavors

et dono la raó.

MARCEL

Gràcies.

ROBERT

Hòstia el recordeu, al Paco?

MARCEL

Qui?
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ROBERT

El Paco. El de l’insti.

ANNA

Tu no el vas tenir.

ROBERT

Vaia un cabró.

ANNA

Era fastigós.

ROBERT

Em tenia una mania flipant.

ANNA

Tu encara, que erets un tio. Al

menys no et fotia mà.

ROBERT

Si bueno, no serà que per això em

tingués més estima. Què se’n va fer

al final?

ANNA

El van fer fora per acumular

denúncies d’assetjament.

ROBERT

Jo crec que em tenia una mica de

mania per aquella vegada que la

mama hi va anar a parlar.

MARCEL

Per què hi va anar la mare?

ROBERT

Era el tutor de la Lluïsa, pot ser?

ANNA

Sí, sí, la Lluïsa, que sempre tenia

queixes.

ROBERT

Què li va dir exactament? No me’n

recordo.

ANNA

Bueno, bàsicament que era un

pedòfil.
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MARCEL

Joder la mare. Els tenia ben

posats.

ANNA

Ui si. A l’insti gairebé no li

vèien el pèl. PERÒ QUAN HI ANAVA...

Entra la Blanca.

BLANCA

Què tal?

ANNA

Ah mira, molt bé, aquí, res, del

tot normal, esperant que un cotxe

de morts s’emporti la nostra mare.

En Marcel riu. A la Blanca no li fa gràcia.

BLANCA

La Lluïsa està parant la taula.

(assenyalant la cervesa que

l’Anna havia rebutjat)

És d’algú?

MARCEL

No, pots agafar-la.

La Blanca ho fa. Mentre fa un glop mira en Marcel, que

sembla aguantar-se alguna cosa.

MARCEL

No puc menjar.

BLANCA

Què?

MARCEL

No puc menjar sabent que a

l’habitació del costat hi ha--

ANNA

-- No. Prou. Marcel, si ens posem

així no anirem enlloc.

Els tres germans, el seu pare i la Blanca es dirigeixen a

l’espai del menjador.
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INT. MENJADOR - NIT

La Lluïsa surt de la cuina amb la Maria. Porten plats amb el

sopar. A poc a poc, tothom s’asseu a taula. La Lluïsa

serveix plats, que van corrent al llarg de la taula.

MARCEL

(A l’Anna)

Eh, no, no, aquí vaig jo.

BLANCA

Aquí estic bé, jo?

LLUÏSA

Sí, sí, tu aquí. La Maria aquí...

Papa, seu tu amb la nena.

Però queda un LLOC BUIT al cap de la taula. Els germans

l’esquiven de manera violenta. La Lluïsa s’hi dirigeix a la

vegada que en Carles.

CARLES

M’assec jo aquí?

LLUÏSA

Ah, no pateixis, mira, com que està

més a prop de la cuina ja m’hi poso

jo.

CARLES

Ok. (Mirant el telèfon) L’Eudald em

dóna el pèsam, pare.

ENRIC

Quin Eudald?

CARLES

Porta.

ANNA

Borratxo.

MARCEL

Per què, borratxo?

ANNA

Perquè aquest li fotia.

CARLES

Però és el fill.
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ANNA

Borratxo també. Què fa l’Eudald?

CARLES

Bé, mira, ara la dona està

embarassada del segon.

ANNA

Al poble?

CARLES

Sí, es van quedar amb la casa del

tomet petit. (A la Blanca) L’Eudald

era un guaperes del poble.

LLUÏSA

Bueno, guaperes, guaperes... però

era més curt...

ROBERT

Poc que t’importava, llavors.

LLUÏSA

Bueno però llavors era inconscient

i no sabia el que feia.

ANNA

Ara, en canvi, ets compleeetament

diferent.

LLUÏSA

Bueno mira encara sóc jove.

MARCEL

Com una adolescent.

LLUÏSA

Ahir vaig llegir en una revista que

els trenta-cinc són la nova

vintena.

ROBERT

Això funciona per totes les edats?

Perquè no m’aniria malament

començar a guanyar pèl.

CARLES

Però què dius? si per tu els anys

no passen.

ROBERT

Buf, no, no, que mira aquí-- veus

aquí? L’altre dia ja hi tenia

(MÉS)
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ROBERT (continua)
alguna cana. I al gimnàs també ho

noto eh, que la cinta després passa

factura.

MARCEL

Collons com ens cuidem.

ROBERT

Home, tampoc cal matar-se, però sí

que s’ha de vigilar. Mira, això que

beus, per exemple... (fent

referència a la llauna que en

Marcel ha estat bebent)

MARCEL

La cervesa?

ROBERT

Això. A la panxa directe.

LLUÏSA

Ai perfavor i què més dóna? Mira de

fet jo també te n’agafaré una mica,

oi Marcel?

En Marcel assenteix i li passa el got amb cervesa a la

Lluïsa. Ell beu a morro de la llauna. El telèfon de’n Carles

torna a sonar.

BLANCA

Carinyo, el telèfon.

CARLES

Perdó. És un missatge del Miquel.

BLANCA

El Miquel...?

CARLES

El gestor.

ENRIC

T’he dit que no el truquéssis.

CARLES

No, no. És un missatge només.

ENRIC

I què.

(CONTINUA)



CONTINUA: 55.

CARLES

Que al menys volia dir-li per

parlar-hi demà, que és diumenge.

ENRIC

I què diu.

CARLES

Res. Ens dóna el pèsam. I-- Res,

això, que demà no treballa però que

estarà pendent al fixe de

l’oficina. I que hem fet tot el que

podíem fer.

ENRIC

Pf, què t’ha de dir.

CARLES

Bueno, no sé. Potser estavem fent

alguna cosa malament. Fins ara

l’únic que hem fet és posar un

ventilador.

ROBERT

Dos.

CARLES

Dos?

ROBERT

He posat un ventilador a cada

cantonada i he obert la finestra.

ANNA

Caram, sortirà volant, la mare.

ROBERT

No siguis burra.

CARLES

Però els has deixat encesos?

ROBERT

És clar.

CARLES

Vale, perfecte. Total per unes

quantes hores més no hauria de

passar res.

LLUÏSA

PROU.
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CARLES

Què passa?

LLUÏSA

Prou de parlar del cos de la mama:

estem sopant.

En Carles es mira la Blanca. La Blanca fa senyal d’estar-hi

d’acord.

CARLES

Perdó. Estic una mica-- perdó.

MARCEL

TOTS ho estem.

CARLES

Tens raó. Que aprofiti.

LLUÏSA

Gràcies.

En Carles menja una mica.

CARLES

Lluïsa, està molt bo.

LLUÏSA

Brou a la cassola. No falla.

ROBERT

El plat de la mama.

LLUÏSA

El plat de la mama.

ANNA

Li quedava boníssim.

MARCEL

Quan el feia...

CARLES

Escolteu. Estic content que

estiguem a casa.

ANNA

Tots ho estem.

CARLES

No, però, vull dir-- Que a pesar de

que la mare ens ha deixat... bé, no

ho sé, que abans parlàvem de com de

(MÉS)
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CARLES (continua)
contenta estaria de veure’ns junts,

amb el pare i... junts.

LLUÏSA

Papa podries dir unes paraules.

ENRIC

Prefereixo que no.

MARCEL

(Irònic)

Commovedores. M’he emocionat.

L’Anna riu.

LLUÏSA

Pare, unes paraules.

CARLES

Lluïsa, si no vol parlar no vol

parlar.

LLUÏSA

Molt bé doncs parlaré jo.

La Blanca es mira el Carles.

LLUÏSA

La Rosa, la mare, va ser sempre una

persona constant, coherent i

lluitadora. Però, sobretot, va ser

una bona mare. Recordo quan era

petita i m’ensenyava a fer punt de

creu--

En Marcel, avorrit, es posa a fer sorollets amb la llauna de

cervesa.

LLUÏSA

(Divagant)

--I aquella vegada que em va trobar

a la festa major completament

borratxa, i també recordaré a la

mare per--

ROBERT

Sóc homosexual.

La Lluïsa interromp el seu discurs. Ningú diu res. Els

germans es miren. En Marcel torna amb el sorollet.
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ROBERT

Sóc-- sóc GAY.

CARLES

Robert...

ROBERT

(Li cau una llàgrima)

No. Ara em deixeu parlar. Porto

molt de temps volent-ne parlar.

En Robert està molt nerviós.

CARLES

(A mode de consolació)

Robert, si ja ho sabíem.

ROBERT

Com?

CARLES

Marcel, para. Doncs això, que ja ho

sabíem.

ROBERT

Que ja ho sabíeu de què? Què

collons vol dir "ja ho sabíem"?

MARCEL

Home no t’enfadis, millor per tu,

no? Té la seva gràcia, en el fons.

És bonic.

ROBERT

Que té la seva gràcia? No, perdona

Marcel, però a mi no em fa ni puta

gràcia.

La sobtada agressivitat sorprèn a alguns. En Marcel deixa de

riure però segueix jugant amb l’anella de la llauna.

LLUÏSA

Tranquil, Robert, no et posis així.

El Robert es mira els seus germans.

ROBERT

No, no, em poso com vull. Vosaltres

sabeu quants cops m’he imaginat

això? Eh? Quants cops he pensat

"joder, què diran"? I quants cops

he dit mentides, i quants cops n’he

estat fins als collons? I ara vinc

(MÉS)
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ROBERT (continua)

aquí i que ja ho sabíeu. Però què

cony vol dir que ja ho sabíeu?

I no vau dir res?

CARLES

(a en Marcel)

Para amb la puta cervesa!

MARCEL

Eh bueno tranquil eh?

ROBERT

Pare.

ENRIC

A mi no em fotis en aquests

merders. Jo ja no estic fet per

aquestes tonteries.

ROBERT

I ja està? Això és tot?! Sabeu el

coratge que m’ha costat

explicar-ho? I haver-ho d’amagar

i... i REPRIMIR tot aquest temps?

ANNA

Bueno a veure, que tampoc ets un

heroi tu ara, eh? Què se suposa que

haviem de fer? Dir-t’ho? Venir un

dia i dir-te: Ei Robert! Res, que

t’he vist morrejan-te amb un dels

tius del COU i, bueno, que era

maquet, no, el noi?

MARCEL

Tu el vas veure?

ROBERT

Tu em vas veure?

ANNA

Tampoc és que ho portéssis massa

amagadet.

LLUÏSA

Amb QUIN tiu de COU?

CARLES

Lluïsa perfavor.
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LLUÏSA

Ai pots parar de dir-me el que he

de fer?

ROBERT

És que es veu que en Carles és el

nou cap de família, no sé qui el va

votar.

CARLES

Només intento ajudar.

ROBERT

Com? Si ni tan sols saps triar bé

un vi!

CARLES

L’ha triat la Blanca i... ho sento

si no vull passar la nit de la mort

de ma mare bevent cervesa com un

petat!

MARCEL

La mare no em deixava beure coses

de llauna.

CARLES

En Marcelet rebel.lant-se, quina

novetat.

MARCEL

Ets... En vaig trobar a l’armari de

la cuina, i allà només hi ficava mà

ella. Després de prohibir-m’ho

durant anys em va fer gràcia veure

que ella n’ha-- n’havia estat

bevent.

CARLES

Ma mare mai beuria aquesta merda.

LLUÏSA

La nostra.

CARLES

Què?

LLUÏSA

Res, que dius "ma mare" i és

nostra.
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CARLES

Què més dóna?

LLUÏSA

No, si jo no ho deia en plan

malament, només que...

CARLES

No clar, tu mai dius res en plan

malament, però mira!

LLUÏSA

Ei ei a mi no em parlis així eh,

que jo no sóc en Marcel!

MARCEL

(aplaudint amb sarcasme)

BRAVO.

Callen. En Robert espera una resposta.

CARLES

Sí, Robert, ho sabíem.

ROBERT

Qui?

CARLES

Tots, suposo.

ROBERT

No. Vull que em diguis noms.

CARLES

Robert.

ROBERT

NOMS.

CARLES

L’Anna m’ho va dir a mi.

ANNA

(Al Carles)

Gràcies.

ROBERT

Joder, Anna.

ANNA

Tornem-hi. No ho veus que no t’ho

podia dir a tu?

(CONTINUA)
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ROBERT

I és clar, vas anar a parlar amb el

més responsable de tots.

CARLES

Escolta.

ANNA

I amb qui ho havia de parlar? No ho

podia parlar amb ningú més. Estava

espantada. Saps el que hauria dit

la mare?! No vaig dormir en

setmanes i els primers dies fins i

tot tenia vòmits a la nit.

LLUÏSA

Era per això?

ANNA

Per què havia de ser? Només

pensava: que no ho digui, que no ho

digui, que no ho digui... Tot

l’estiu que vas estar amb el Josep

patia que una nit et canséssis de

la farsa i ho diguéssis. I cada nit

a sopar, cada puta nit, quan

estàvem tots junts i ens quedàvem

en silenci pensava: ara ho dirà,

ara ho diu. I dels nervis acabava

vomitant.

LLUÏSA

I jo que em pensava que era per--

CARLES

I un dia m’ho va dir a mi. I entre

els dos vam acordar que no diríem

res.

ROBERT

I vosaltres?

MARCEL

Intuició. I que sóc profe d’insti,

aquestes coses se saben.

LLUÏSA

Compartíem les Lecturas.

ROBERT

I això què hi--

(CONTINUA)
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LLUÏSA

--Robert: les Lecturas.

ROBERT

Per què no m’ho vau dir?

CARLES

Teniem por.

ROBERT

De?

CARLES

De que si t’ho dèiem li hauríem

d’acabar explicant a la mare.

ROBERT

I?

ANNA

Robert. A la mama. Que erets gay.

ROBERT

I al pare?

ENRIC

Al pare què.

ROBERT

Tu no ho haguessis preferit?

ENRIC

A mi aviseu-me quan em porteu néts.

ROBERT

T’avergonyeixes de mi.

CARLES

Robert...

En Robert es mira la família.

ROBERT

Us avergonyiu de mi.

MARCEL

Però què dius?

ROBERT

No, no. Si és perfecte. Total, com

que jo MAI m’he hagut de menjar la

vostra merda.

(CONTINUA)
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CARLES

Apa, apa, va--

ANNA

--Tu i tots! Per això està la

família.

MARCEL

Així és com descrius la família.

ANNA

Així és com ÉS la família. Aquesta

i totes, no et pensis. Per què et

penses que tots acabem fotent el

camp?

MARCEL

No te’m fotis cínica tu ara...

LLUÏSA

Tu perquè vas poder, ves.

ANNA

Tots vam poder.

LLUÏSA

Dona, no. Jo en el seu moment tenia

molt clar que marxar d’Erasmus era

una pèrdua de temps i diners. Ara,

és clar, la festa és la festa.

ANNA

Se suposa que m’estàs retraient

alguna cosa?

LLUÏSA

Jo no he dit res.

ANNA

D’acord. Sí. He viscut del cuento

molt de temps, si li vols dir així.

Però al menys puc dir que he fet

alguna cosa a la vida.

MARCEL

Dona em penso que no cal anar tan

lluny, no? Jo m’he fet professor i

sóc la mar de feliç.

ANNA

Marcel.

(CONTINUA)
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MARCEL

Què.

ANNA

Ets profe d’insti.

MARCEL

És clar a vegades me’n oblido que

per tu tots som així una mica com

un fracàs. Mira, de fet, saps què?

Tens raó: no he escrit un llibre

super pretenciós, no m’he casat amb

un tio a qui li sortia la pasta del

cul i no m’han posat les banyes.

La Lluïsa escup la beguda que té a la boca. L’Anna li passa

el seu tovalló. Llavors gesticula de manera sobreexagerada

(com ho ha fet anteriorment).

LLUÏSA

(Reprimint un xiscle)

La nena!!!

ANNA

Al menys, als quaranta anys i a

diferència de TOTS vosaltres, puc

dir que tinc algú que vetllarà per

mi: LA MEVA PRÒPIA FILLA.

Les mirades es posicionen a la Maria, que es treu un òs

enorme de la boca i se’ls mira confosa.

L’Anna entén que els germans l’estan jutjant.

ANNA

Pare.

ENRIC

Jo també vull una cervesa.

ANNA

Aneu a la merda.

S’aixeca de la taula i se’n va.

CARLES

Pare, no hauries de prendre--

ENRIC

Mira Carles, la teva mare no em va

deixar beure en vint-i-cinc anys. I

de totes maneres si et penses que

perquè avui siguis aquí et faré cas

ho portes clar.
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MARCEL

Pare, fes el favor.

ENRIC

No, Marcel, fes el favor tu! FEU EL

FAVOR TOTS, HÒSTIA.

Els germans es queden en silenci.

ENRIC

Us hauríeu d’escoltar. A tots. Tota

la nit. Egoistes, hòstia.

CARLES

Pare, és una merda que la mare no

hi sigui però--

ENRIC

Calla, hòstia. Calleu tots un rato.

No podem estar ni cinc minuts en

silenci? Eh? No podem estar ni deu

minuts sense dir RES?

Els germans no obren la boca. Tothom s’ha quedat emmudit.

Només se sent l’Enric destapant una llauna de cervesa i

servint-se un got.

ENRIC

Té collons la cosa. Sabeu què li

vaig dir a la vostra mare quan em

va dir que volia tenir més de tres

fills? JAJ. Li vaig dir que com

collons ho haviem de pagar. I ella

em va dir: "els diners no seràn un

problema". Collons si no. Eren

altres temps. Avui dia es porta un

control de tot. En aquell moment...

com ho havia de saber jo que no

tres, no, CINC! La vostra mare em

va portar per on va voler. Vaig

canviar, per ella. Ho vaig fer tot

per ella. I vosaltres en canvi,

què? Eh? Quan és l’última vegada

que heu fet un mínim sacrifici per

algú que estimàveu?

Cap dels germans obre la boca.

ENRIC

Exacte.

L’Enric respira profundament.
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ENRIC

Jo ja no estic fet per fotre

bronques.

I desapareix per la porta de la cuina, got en mà.

El ritme és ara molt més solemne.

MARCEL

Joder...

Ningú sap ben bé què dir.

En Robert s’aixeca de la taula amb la seva llauna de cervesa

a la mà.

CARLES

Robert.

ROBERT

No em ve de gust parlar.

La Blanca li fa un senyal al Carles perquè el deixi anar.

INT. SALA D’ESTAR - NIT

En Robert creua la sala d’estar i es dirigeix al rebedor.

INT. REBEDOR - NIT

Per un dels vidres de la porta del rebedor, en Robert veu a

l’Anna a l’exterior, fumant.

En Robert surt.

EXT. XALET DELS FORTA - NIT

ROBERT

No et veig fumar des que tenies 17

anys.

ANNA

No fumava als 17 anys.

ROBERT

Ja. La cosa està Anna en que no ets

la única que amagava secrets.
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L’Anna somriu.

ROBERT

En tens un per mi?

ANNA

No.

En Robert es queda sorprès.

ANNA

Perdó. Realment només en portava

un. Per si em posava nerviosa o

qualsevol cosa. Em feia una mica de

por tornar a casa. I tu, me’n

dones?

En Robert li dóna la llauna a l’Anna, que beu varis glops

d’una vegada i somriu.

ROBERT

Per què et feia por, per la mama?

ANNA

Per tots, de fet.

Els germans es queden mirant el jardí. El bosc.

ANNA

T’ho vaig voler dir.

ROBERT

El què.

ANNA

Que ho sabia.

ROBERT

No passa res.

ANNA

No. T’ho vaig voler dir.

ROBERT

El més curiós--

ANNA

Però mai vaig ser capaç, i--

ROBERT

--és que no ho hauria volgut

escoltar.
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ANNA

--El temps passava, i una setmana

va deixar lloc a un mes, i un mes

va deixar lloc a vint anys. Què

vols dir?

ROBERT

Que no ho hauria volgut escoltar.

Que t’hauria dit que no era

veritat.

ANNA

Però ho havia vist.

ROBERT

Però t’hauria dit que només havia

estat una vegada. I després

t’hauria dit que se m’havia passat

o que mai havia estat res i no

hauria servit de res.

ANNA

Robert, però ho vaig veure!

ROBERT

I jo ho hauria desmentit, Anna. La

por és la por. Al menys d’aquesta

manera vaig estar tranquil.

ANNA

Home, tranquil...

ROBERT

Sí. Perquè així, al menys, sabia

que l’únic que ho passava malament

era jo. No hauria sapigut viure

sabent que darrere de cada

mentida--

ANNA

--mentida?

ROBERT

Bueno. La Clàudia. La Mònica. La

Francina...

ANNA

Ah, és clar.

ROBERT

Tu estaries pensant que què trist,

tot plegat, haver de fingir ser

feliç així.
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ANNA

Feliç.

Pausa.

ANNA

I ara?

ROBERT

Ara, què?

ANNA

Ets feliç?

ROBERT

Qui, jo?

ANNA

Sí, ara, no sé, vull dir, tot i

això, ets feliç?

En Robert encongeix les espatlles.

ROBERT

Ho ets tu?

ANNA

Poc a poc. Com tots, suposo.

Apareix en Carles.

CARLES

Ha sortit, el pare?

ANNA

No.

CARLES

Joder.

En Carles torna a entrar.

INT. SALA D’ESTAR - NIT

En Carles creua la sala d’estar i es dirigeix al menjador.
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INT. MENJADOR - NIT

CARLES

Estan a fora, però el pare no.

MARCEL

Pf... Hi vaig jo?

CARLES

No, no pateixis, hi vaig jo.

MARCEL

D’acord.

En Carles desapareix per la porta de la cuina.

LLUÏSA

Apa que hi has posat esma.

MARCEL

Tens cap problema? En general,

teniu algun problema? Perquè sembla

que avui tots us voleu posar amb

mi.

LLUÏSA

Això és perquè ets el germà petit.

La Blanca, que s’ha quedat sola, recull el seu plat i el de

la Maria i se’ls endú a la cuina.

INT. CUINA - NIT

La Blanca neteja amb desgana el seu plat. Mira de parar

orella per si sent el Carles.

Es dirigeix llavors al passadís a buscar-lo.

INT. PASSADÍS - NIT

En Carles i l’Enric són a dins de l’habitació de la Rosa. La

Blanca no sap si entrar o què fer. Es queda a mig camí. És

un moment pausat. La porta està mig tancada i se sent la

seva conversa.
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INT. HABITACIÓ ROSA - NIT

ENRIC

És clar que ho havíem parlat, però

al final aprens a passar del tema.

CARLES

Tal qual?

En Carles apaga el ventilador que té més a prop perquè fa

soroll.

ENRIC

Què se suposa que havíem de fer,

preguntar-li?

CARLES

Sento això d’avui. Per un dia que

estem junts.

ENRIC

Ai... no ho entens.

CARLES

Sí que ho entenc.

ENRIC

Ens va costar més del que et penses

formar una família com la nostra,

Carles. La teva mare i jo vam haver

de fer sacrifics. I ara, de cop, us

veig a tots i penso... idiotes.

CARLES

Pare.

ENRIC

No, no, de bones, no em

malinterpretis. Però penso: quina

manera més absurda de perdre el

temps.

CARLES

Però no perdem el temps.

ENRIC

Ni famílies, ni néts, ni cosins, ni

ambicions.

CARLES

Però això tampoc és veritat.
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ENRIC

De tu, per exemple... pf, ho

esperava tot de tu.

En Carles s’emociona.

CARLES

Pare. No t’he dit res fins ara

perquè... bueno perquè no ha estat

oportú, però la Blanca i jo estem

mirant de tenir un fill.

ENRIC

Esteu mirant...?

CARLES

Que ho estem intentant. Ja hem anat

al metge i tot per tenir-ho tot a

punt. Pare: no em perdria per res

del món la sort de poder ser pare.

INT. PASSADÍS - NIT

La Blanca, que ha escoltat tota la conversa, marxa del

passadís plorant.

INT. CUINA - NIT

La Blanca es posa a plorar prop de la pica. Obre l’aigua

perquè corri de manera que es pugui anar mullant el rostre i

netejant-se les llàgrimes. Plora molt. Més que el que ha

plorat cap germà. Per això no s’adona que:

La Maria l’observa des de l’altre costat de la cuina (està

buidant la nevera menjant restes de postres i dolços).

MARIA

Tieta, que plores?

BLANCA

No. No, és que. No, res.

MARIA

Que plores per l’àvia?

BLANCA

Maria, reina, ves al menjador.

(CONTINUA)



CONTINUA: 74.

MARIA

No has de plorar, perquè mira: el

cos de l’àvia està a l’habitació,

però l’ànima de l’àvia, l’ESPERIT,

de l’àvia seguirà viu.

BLANCA

Maria, calla. Ves al menjador.

MARIA

Però per què plores? Que no ho has

entès?

BLANCA

PLORO PERQUÈ SÓC ESTÈRIL. QUE HO

ENTÈNS, TU, AIXÒ? NO, OI? DONCS

MIRA, ENCARA MILLOR, PLORO PERQUÈ

EM SURT DEL CONY.

La Maria, sense dir res, abandona la cuina.

BLANCA

Joder.

La Blanca es torna a girar per seguir netejant-se la cara,

intentant fer cas omís de l’incident, però:

BLANCA

JODER.

Surt directe cap al menjador.

INT. MENJADOR - NIT

La Maria ja està al costat de la seva mare, que just ha

entrat amb el Robert.

BLANCA

Maria, vine a la cuina que m’he

deixat una cosa.

MARIA

(A l’Anna)

Mama.

ANNA

(Sense fer-li cas)

Maria, reina, demà trucarem al cole

perquè ens quedarem aquí al poble

uns parell de dies...
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MARIA

MAMA.

BLANCA

...per dos dies la mestra no dirà

res, i jo et firmaré una nota a

l’agenda perquè li portis.

MARIA

Què vol dir ser estiril?

BLANCA

Maria, anem.

ANNA

No vol dir res.

MARIA

Sí, perquè la tieta Blanca m’ha dit

que--

BLANCA

Maria, va, anem. No ha estat res,

Anna, una tonteria.

MARIA

Estiril.

ANNA

Fes cas a la tieta Blanca, filla.

Estiril no és cap paraula. En tot

cas ESTÈRIL, però estíril no és

res.

L’Anna es mira la Blanca.

ANNA

Hòstia.

MARCEL

Ets estèril?

ROBERT

El Carles no ho sap.

MARCEL

Què?

ROBERT

Que el Carles no ho sap. Ho he

parlat amb ell abans i no ho sabia.
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BLANCA

Si us plau, no li digueu.

LLUÏSA

Però no m’has dit abans que--

BLANCA

--Només fa una setmana que ho

sabem, i no sé com li he de dir.

ANNA

Dona, és que no és gens fàcil, de

dir.

BLANCA

Ja ho sé.

ANNA

Pobre...

BLANCA

No passa res.

ANNA

No, pobre ell!

BLANCA

Ah, sí, és clar, això també.

ANNA

I mira que, de tots, jo hauria dit

que ell era el que més números

tenia de ser pare.

BLANCA

Anna, AIXÒ, ara, no em convé

sentir-ho.

ANNA

No, no... les coses com són.

La Blanca perd la paciència d’aguantar la prepotència de

l’Anna i s’exhalta una mica.

BLANCA

D’ACORD, ANNA. Les coses com són.

No li he pogut explicar a en Carles

perquè des que som aquí ha estat

massa ocupat resolent-vos la PUTA

VIDA A TOTS.
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MARCEL

Eh, eh.

BLANCA

Qui se suposa que està aguantant la

merda del vostre pare? EH? I de

totes maneres tu qui se suposa que

et penses que ets per jutjar-me

d’aquesta manera?

ANNA

No ho sé. La seva germana?

BLANCA

JE, JE, el teu sentit de l’humor.

Tens tanta gràcia. Espero que, al

menys, la teva filla el sàpiga

apreciar.

L’Anna es queda sense paraules. Mira sorpresa darrere

l’espatlla de la Blanca:

En Carles està al seu darrere.

CARLES

Què passa?

LLUÏSA

Maria ajuda’m a recollir.

Tothom actua amb falsa normalitat.

L’Enric ha entrat per la porta de la sala d’estar per

recollir el diari.

BLANCA

Estem tots una mica alterats.

ANNA

Clarament.

MARCEL

Tenim més notícies del gestor?

CARLES

QUÈ PASSA.

BLANCA

(Es posa a plorar. Desisteix)

Sóc estèril.
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LLUÏSA

--litzant de ferides, com una

infermera--

En Marcel es mira la Lluïsa amb cara represiva perquè calli.

CARLES

Què?

BLANCA

Que sóc estèril.

CARLES

(Falsament contingut)

Oh, no passa res.

En Carles recull les dues úniques copes amb vi que hi ha a

la taula, la seva i la de la Blanca. També comença a

recollir plats de brou.

BLANCA

(Plorant. Sorpresa)

Ho sento.

CARLES

No passa res. Ara ocupem-nos del

cos de la mare.

Els germans i el seu pare se’l miren perplexes.

ROBERT

Carles--

CARLES

--QUE NO PASSA RES HÒSTIA!

Al Carles li rellisquen els plats i llença al terra les

copes, que es trenquen. El vi, amb el brou, omplen el terra.

En Carles, finalment, trenca a plorar. S’asseu al terra i es

taca els pantalons. La Blanca s’hi apropa i l’abraça com

pot.

CARLES

La trobo a faltar. Trobo a faltar a

la mare. Trobo a faltar a la meva

mare.

Molt a poc a poc:

FOS A NEGRE.
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INT. SALA D’ESTAR - NIT

L’Enric a la seva butaca habitual, prenent una cervesa i

acabant el Sudoku. En Marcel, la Lluïsa (mig adormida),

l’Anna (amb la Maria dormint amb el cap recolzat a les seves

cuixes), en Carles, la Blanca i en Robert als sofàs. Tots

fan cara de cansats. En Robert llegeix la contraportada

d’una de les revistes. En Marcel beu amb el seu pare. És un

moment pausat.

CARLES

Les pastilles... Els

antidepressius, és per això, que

els portes a sobre?

BLANCA

No... no. La doctora me’ls va donar

per això, però no n’he près, ni

res. I després de veure la

Lluïsa...

La Lluïsa s’adorm.

LLUÏSA

Estic bé. Estic cansada.

Pausa.

MARCEL

Podeu adoptar.

CARLES

Ara ja està, Marcel... Deixem-ho

avui.

MARCEL

No, de debò, adopteu.

CARLES

Avui és el dia de la mare.

MARCEL

Fes el favor d’escoltar-me,

collons. Sembla que avui no tingui

veu. Sóc jove, no idiota. Et

passaré contactes. Tinc coneguts de

l’insti que saben com portar

aquests temes.

ENRIC

Escolta el teu germà.

Els germans es sorprenen amb la intervenció de l’Enric.
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ENRIC

La teva mare ho hauria volgut.

ANNA

Home, pare, no ens passem. La Rosa,

la ROSA FORTA amb un nét del

VIETNAM...

ENRIC

La vostre mare us estimava més que

res al món. Ella n’hauria tingut

trenta més. Li agradava que ens

tinguéssim entre nosaltres. I no

esperava que tots seguíssim el

mateix camí. Ella només volia

veure’ns junts. I què, si no són

biològics? Ella només hauria volgut

que fossis feliç. Tots.

En Carles abraça la seva dona. És un moment bonic i tendre.

ROBERT

Li hem de canviar la tovallola. Ara

torno.

ANNA

Hi vaig jo?

ROBERT

Tu ho has fet abans.

En Robert desapareix.

LLUÏSA

(A l’Anna)

Vaig pensar que eres bulímica.

ANNA

Què dius.

LLUÏSA

Vomitaves cada nit.

ANNA

No, cada nit no.

LLUÏSA

Una temporada, moltes nits.

ANNA

Estava nerviosa.
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LLUÏSA

I tu m’ho negaves.

ANNA

No m’agradava, això és tot.

LLUÏSA

Ho podríem haver parlat.

ANNA

Em costa. Em costa acceptar que

necessito ajuda. Em costa ara i em

costava llavors. Veure’m... tan

dèbil. Encara em costa. Penso... la

mare, era tan forta.

LLUÏSA

Però tu no ets la Rosa. Cap de

nosaltres som la mare.

Els germans es miren entre ells.

MARCEL

No, la mare hauria resolt el

problema ja.

ANNA

Que si hauria resolt el problema?

Mira com ho va fer amb el Max quan

li va convindre.

CARLES

Sang freda.

ENRIC

Tampoc va ser tan complicat.

ANNA

Serà que tu ho vas portar.

MARCEL

Què voleu dir? Què voleu dir, en

Max?

Els germans es miren entre ells.

MARCEL

(A l’Anna)

Què vols dir, "saber portar"?

Enterrar-lo?

L’Anna es queda en silenci. Els germans li giren la cara.
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ANNA

A la merda, ja ets prou grandet: en

Max no va morir de vell.

CARLES

Anna, no cal.

ANNA

No. Fem-ho bé. N’estic farta

d’amagar merda. Saps la Paquita? la

del tomb de dalt?

MARCEL

No.

ANNA

No, és clar, perquè encara erets

petit. La Paquita era una senyora

que tenia un gos d’aquests de

merda, com una rata. Una tarda, en

Carles passejava en Max. En Max es

va trobar la Paquita amb el gos, i

es van començar a barallar. La

senyora Paquita va decidir agafar

el seu gosset en braços, en Max

s’hi va llençar a sobre i, bueno,

ja t’ho pots imaginar.

CARLES

No, realment no t’ho pots imaginar.

Vaig veure-- una sensació-- veure

la grassa, la carn dels braços de

la senyora Paquita...

MARCEL

(Incrèdul)

Puto Max.

ANNA

No vam tenir cap altre remei. El

vam haver de sacrificar.

MARCEL

QUÈ?

ANNA

Que el vam sacrificar. La mare, de

fet, va ser la única que ho va

saber gestionar.

En Marcel es mira els seus germans.

No menteixen.

(CONTINUA)
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Entra en Robert.

ROBERT

Algú m’ha d’ajudar a canviar la

tovallola; ho he provat i crec que

ho he empitjorat.

MARCEL

Prou.

En Marcel surt per la porta del menjador. Després surt per

la porta de l’entrada de casa. Se sent el cop de la porta,

que fa que la Lluïsa se sobresalti.

LLUÏSA

Jonathan?

ANNA

"I ja no va tornar mai més"

ROBERT

Però què collons li agafa?

CARLES

L’Anna li acaba d’explicar que la

mare va decidir sacrificar en Max.

ENRIC

La Rosa no ho va decidir, que ens

el van fer matar.

ROBERT

I li heu dit tal qual?

ANNA

Bueno, ja és grandet.

ROBERT

Joder.

En Robert surt del menjador.

EXT. XALET DELS FORTA - NIT

Un jardí fosc. En Robert es treu el telèfon mòbil i encén la

llanterna. No es veu res.

ROBERT

MARCEL?

Ningú respòn.

(CONTINUA)
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ROBERT

EH!

Ningú respòn.

En Robert es queda uns segons en silenci. Escolta el so

d’una pala cavant prop del garatge.

En Robert camina en direcció al garatge. Quan hi arriba, es

troba la llum oberta il.luminant una porció de la gespa on

en Marcel està cavant.

ROBERT

Què fas?

MARCEL

Cavo.

ROBERT

No siguis idiota.

MARCEL

Agafa una pala i ajuda’m; n’hi ha

més al garatge.

ROBERT

Marcel.

MARCEL

No siguis marica.

En Robert no diu res.

MARCEL

Merda, ho sento.

En Robert, enfadat, entra al garatge i en surt amb una pala.

Es posa al costat del seu germà a cavar.

INT. SALA D’ESTAR - NIT

ANNA

Què collons estan fent?

BLANCA

(Al Carles)

Carinyo, i si vas a veure què fan?

En Carles surt del menjador.
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EXT. XALET DELS FORTA - NIT

Els dos germans segueixen cavant.

CARLES

Però què collons feu?

ROBERT

Cavar.

CARLES

No fotis.

ROBERT

Agafa una pala.

CARLES

Què?

MARCEL

Carles, agafa una puta pala.

Després enterrarem a la mare.

CARLES

Aneu a la merda.

ROBERT

No. De merda ja n’he tingut prou,

avui.

CARLES

Però que us heu tornat bojos o

què?!

MARCEL

D’acord, doncs torna a dins i

calla.

CARLES

Però què us agafa--

MARCEL

Saps què? La teva dona té raó...

Però no és que no et vulguem

ajudar. No. És que no permetries

que t’ajudéssim. Ets igual que la

mare.

CARLES

Molt bé.

En Carles entra enfadat al garatge. Agafa una pala i es posa

a picar amb els seus germans.
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INT. SALA D’ESTAR DELS TORMO - CONT.

És de nit. La casa resta en silenci. Només el soroll d’unes

pales a la llunyania trenquen la quietud.

La senyora Tormo, ja amb bata de dormir, es lleva en mig de

la nit perquè sent sorolls.

El senyor tormo la segueix.

La Senyora Tormo i el Senyor Tormo miren per la finestra:

Al jardí del xalet, els germans caven un forat, il.luminats

per la llum del garatge. Ara ja hi són tots.

SENYORA TORMO

Mira, al final s’hi queda.

SENYOR TORMO

Quin mal gust.

SENYORA TORMO

Xxxt. No veus que és el seu jardí?

SENYOR TORMO

Però allà sota hi ha com... fang.

SENYORA TORMO

Però és el seu fang. Xxt. Ja han

acabat.

INT. SALA D’ESTAR - NIT

La Maria té els ulls entreoberts i les manetes que li pengen

pel sofà. Sobre la xemeneia hi ha fotografies de grup de la

família gairebé idèntiques entre elles. S’aixeca i veu que

ja no hi ha ningú, que han sortit a fora. Embolicada amb la

manta surt per veure què estan fent tots al jardí.

EXT. XALET DELS FORTA - NIT

PDV. De la senyora Tormo.

Al jardí, la família, unida, contempla el terra remogut.

El xalet reposa en silenci.

Fi.




