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EXT. NIT. CARRERÓ (PRESENT)

Dos cossos. L'un a sobre de l'altre. Un carreró. I el 
ring d'un telèfon oblidat. El PATTI (35), aixeca el cap, 
desorientat i confús. Mira el cos que té a sota i, 
espantat, es tira enrere de cop. S'intenta incorporar, 
però acaba de genolls. La cama esquerra li fa mal. El 
telèfon no para de sonar.

El Patti no és un home lleig. És alt, amb cabell ros 
abundant i uns ulls clars i profunds. De fet, podria 
resultar atractiu si no fos per la seva postura 
desmanegada. No està del tot gras, però té més massa que 
força.

El Patti es para a observar l'escena. L'home mort va tot 
vestit de negre, i sota el seu rostre s'ha format un toll 
de sang. El Patti es duu una mà a la boca, sobtat. El 
reconeix. Li falta l'aire. El telèfon para.

Al costat del cadàver hi ha una bossa d'esport. El Patti 
s'hi acosta com pot, arrossegant la cama esquerra. Quan 
obre la cremallera deixa caure la motxilla a terra. Dins 
hi ha molts diners. El Patti mira al seu voltant, sense 
creure-s'ho, mig esperant que algú surti d'entre les 
ombres.

El telèfon torna a sonar des de dins de la bossa, més 
fort ara que està oberta. El Patti s'hi llança a sobre i 
agafa l'aparell maldestrament. Penja. Es passa la mà pel 
cabell, nerviós. Al cap d'uns segons el mòbil torna a 
sonar. El Patti li dóna cops contra el terra fins a 
destrossar-lo. El so para.

El Patti mira el cadàver i la bossa. La bossa i el 
cadàver. Finalment posa el telèfon trencat dins de la 
motxilla i la tanca. S'incorpora amb dificultat. Li 
tremola tot el cos. El Patti es recolza a una paret i 
surt del carreró lentament.

Deixa l'home mort darrere seu.

És el DANIEL (45).

INT. DIA. CENTRE COMERCIAL (PASSAT)

El Daniel està aturat davant d'un mirall.

Al seu voltant, les veus de la gent que entra, surt i es 
passeja per la botiga es barregen amb una cançó sorollosa 
de baixos potents. La il·luminació freda dels 
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fluorescents del sostre està contrastada per LEDS blaus, 
verds, taronges i vermells, distribuïts per crear una 
ambientació tropical. I al costat de la roba amb 
estampats florals hi ha cartells amb paraules estiuenques 
genèriques com "ESTIU", "VACANCES" o "MALIBÚ". 

El Daniel està abstret en el seu reflex.

És tot el que el Patti no és: atractiu, amb bona postura, 
en forma. Les canes incipients el fan interessant, madur. 
Ben afaitat, dret, podria resultar elegant si no fos per 
com va vestit. El Daniel observa l'uniforme de guarda de 
seguretat que duu posat: la corbata, l'acreditació amb la 
seva cara, la insignia groga de la companyia.

Amb les celles arrufades i la mandíbula tensa deixa clar 
què pensa de la seva indumentària.

Una adolescent se situa davant del mirall, trencant-li el 
contacte visual amb el seu reflex. El Daniel mira al seu 
voltant i després la jove, que està observant-se al 
mirall i modelant per a un noi que podria ser el seu 
xicot. És tan estrepitosa com la botiga.

El Daniel sospira i es fa un massatge als músculs del 
coll. Després passa la mirada per la botiga amb desgana. 

PIPIPIPIPIPIPIPIPIPI. L'alarma del detector salta al seu 
costat. Tres nois d'uns quinze anys se'l miren des de la 
porta de la botiga. El Daniel els fa un gest perquè 
tornin a entrar. En passa un, En passa un 
altre...PIPIPIPIPIPIPIPIPIPI. El tercer torna a fer 
saltar l'alarma. El NOI mira els seus amics i després el 
Daniel.

NOI
No tinc res.

DANIEL
Treu-te la jaqueta, siusplau.

El jove obeeix i el Daniel agafa la jaqueta i la passa 
pel detector. Res.

NOI
Veus?

El noi dóna la volta a les butxaques, buides, dels 
texans. Fins i tot fa el numeret d'aixecar-se la 
samarreta.
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NOI
Res.

Amb expressió avorrida, el Daniel fa un gest cap als peus 
del noi.

DANIEL
Les sabates.

El noi es posa tens.

NOI
Aquí?

DANIEL
Sí.

El noi mira els seus amics. Després el Daniel.

NOI
Em fa una mica de corte, tio.

DANIEL
(sec)

Siusplau.

El noi s'agenolla al terra i es deslliga les sabatilles 
esportives, de canya fins al turmell. Dubta uns segons. 
Finalment se les treu. Com era d'esperar, d'una d'elles 
en cau un objecte. És un pack de polseres de cuir, encara 
amb l'etiqueta posada.

El noi surt corrents.

El Daniel surt disparat darrere d'ell.

El noi intenta fer zig-zags i empeny la gent al seu pas, 
però el Daniel no triga a atrapar-lo. Abans que el noi 
pugui entrar a un ascensor que està a punt de tancar-se, 
el Daniel se li llança a sobre, fent-lo caure.

NOI
(histèric)

Deixa'm. Deixa'm, joder.

El Daniel l'emmanilla i l'obliga a aixecar-se. Mentre 
caminen cap a la botiga el Daniel es veu reflectit a un 
aparador. S'hi mira, tens.
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INT. DIA. PIS EMMA I DANIEL (PRESENT)

Dos mossos d'esquadra vestits d'uniforme piquen a la 
porta. Després d'uns segons s'obre i apareix l'EMMA (43).

Va vestida amb un clàssic pijama de quadres i porta el 
cabell recollit en una cua mal feta. És una dona càlida, 
gens prima, amb faccions suaus i un aspecte afable.

L'Emma està clarament sorpresa per la presència dels 
policies, però es mostra més confusa que desconfiada.

AGENT 1
Emma Moragas?

EMMA
Sí...

AGENT 1
És la dona del Daniel Borràs?

EMMA
Sí.

Els agents fan una pausa abans de continuar. L'Emma es va 
posant nerviosa.

AGENT 2
Fa molt que no parla amb ell?

EMMA
(amb veu tremolosa)

Des d'ahir a la nit. Què passa?

Els dos agents es miren.

AGENT 1
(a ella)

Podem passar?

L'Emma, desconcertada, s'aparta de la porta, deixant-los 
entrar.

Penjades a la paret hi ha diverses fotos d'ella i el 
Daniel. Estan abraçats i miren a càmera amb infinita 
felicitat.

INT. DIA. PIS PATTI (PRESENT)

El Patti està assegut a terra, als peus del llit, 
abraçant-se les cames i amb la mirada perduda. 
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Se sent un crit llunyà de l'Emma.

El seu dormitori és una habitació decorada a l'antiga, 
amb mobles foscos i paper de paret beige i blanc. L'única 
decoració són un parell de pòsters vells, reenganxats amb 
cinta adhesiva més d'una vegada. Un és del Batman de Tim 
Burton i l'altre de Naked Lunch de David Cronenberg.

El Patti enterra el cap entre les cames. Al seu costat hi 
ha la motxilla del Daniel, oberta. I, una mica més enllà, 
entre el llit i la paret, els diners, distribuïts 
endreçadament en una vintena de columnes, amb la mateixa 
quantitat de feixos cadascuna.

Fora se senten sirenes. El Patti reacciona i s'aixeca amb 
dificultat. Es dirigeix al lavabo arrossegant una mica la 
cama esquerra. Encén la ràdio.  

LOCUTOR 1
// anys. Les declaracions 
oficials de la policia no aporten 
res de nou.

El Patti es desvesteix.

LOCUTOR 1
El seu marit està parlant amb els 
mitjans per primera vegada des 
que va desaparèixer. Tot i que ja 
han passat les hores crítiques, 
ni ell ni la policia semblen 
haver perdut l'esperança//

El Patti, ja despullat, canvia d'emissora.

LOCUTOR 2
// i tothom segueix mobilitzat//

Torna a canviar.

ROBERT
(en off)

// policia. Tant la meva dona com 
jo... ho agrairíem molt. Sigui on 
sigui, confio en... confio en la 
força de la Victòria per//

El Patti torna a canviar, trobant per fi una emisora 
musical. Puja el volum. Es fica a la dutxa amb una cançó 
genèrica de pop de fons.
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EXT. DIA. CASA ROBERT I VICTÒRIA (PRESENT)

Cotxes de ràdios i televisions diverses estan concentrats 
a les portes de la propietat.

Situada al peu d'una carretera petita, la casa és l'única 
en uns quants metres. Sembla modesta però acollidora. 
Està pintada de color blanc i envoltada per un jardí ben 
cuidat.

El ROBERT (67) és a l'entrada de la casa, adreçant-se als 
micròfons i les càmeres que l'envolten.

És un home senzill. Vesteix sense extravagàncies, amb 
colors foscos. És prim i no gaire alt. Està nerviós, i es 
nota que no està acostumat a ser el centre d'atenció. 
S'entrebanca parlant. Entretanca els ulls per evitar la 
llum del sol, que li toca directament a la cara.

ROBERT
//notícies. Qui s'hagi endut la 
Victòria no... no em coneix. 
Naltros...la trobarem. I...i ells 
ho pagaran.

Una capa de suor ha començat a formar-se li al front. El 
Robert se la intenta eixugar amb la mà sense que es noti 
gaire.

ROBERT
De moment vull agrair a tots... 
los que us heu implicat. Tothom 
qui ajuda és...és... El vostre 
esforç està sent fonamental...

Uns metres més enllà, dins del recinte però apartada de 
la multitud de mitjans, la NATÀLIA (27) observa l'entorn 
i pren notes. Està recolzada a la tanca que envolta el 
jardí.

Té un aspecte juvenil, tant per la seva manera informal 
de vestir com per la seva posició. Tot i que duu els ulls 
coberts per unes ulleres de sol, es nota que està 
concentrada. Escriu compulsivament, només aixecant el cap 
de tant en tant per observar la zona i afegir algun 
comentari nou a les seves notes. 

Arriben dos cotxes de policia fent sonar la sirena, però 
la gran quantitat de vehicles que hi ha els impedeix 
aparcar davant de la casa. Un parell de mossos baixen 
d'un dels cotxes i s'acosten al grup de periodistes, 
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fent-los gestos perquè marxin.

AGENT 3
Circulin.

AGENT 4
Han de deixar la via lliure.

La Natàlia es queda on està mentre observa com els seus 
companys marxen cap als cotxes, fent-se pregar una mica, 
però obligats pel policia que els empeny amablement. El 
FRANCESC (24) s'acosta a ella.

És un hipster: amb barba, ulleres de pasta i una cua 
petita a dalt del cap una mica ridícula. En aquest entorn 
rural sembla un pop en un garatge.  

FRANCESC
No estaves transcrivint, oi?

El Francesc li ensenya la Zoom H4 que té a la mà.

FRANCESC
Ens les donen per alguna cosa.

NATÀLIA
No. He desconnectat.

El Francesc assenteix.

FRANCESC
Era un conyàs.

El Francesc fa un intent de veure què ha escrit la 
Natàlia. Ella tanca la llibreta de cop. Ell somriu. Tots 
dos miren cap al Robert, que ara està escoltant les 
explicacions d'un Mosso.

FRANCESC
No ha dit res. 

NATÀLIA
Els nervis...

FRANCESC
(burleta)

Ja.

NATÀLIA
Però ni idea de com ho enfocarem.

El Francesc es treu una moneda de la butxaca.
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FRANCESC
Cara, pringat. Creu, culpable.

NATÀLIA
(entre divertida i molesta)

Te la faré menjar.

AGENT 4
Perdonin.

Un Mosso se'ls ha acostat.

AGENT 4
Han de marxar.

La Natàlia i el Francesc comencen a caminar cap a 
l'entrada del jardí. Una parella d'agents, una dona i un 
home, vestits d'uniforme, caminen cap a ells. Són 
l'ALEXANDRA ("Àlex", 29) i el SEBASTIÀ ("Seba", 50).

L'Àlex camina tensa i seriosa. Segura de si mateixa i de 
voler-se fer respectar. Duu la mitja melena recollida en 
una cua perfectament feta.  

El Seba és tot el contrari. Relaxat, es mou planerament, 
com si sapigués perfectament cap a on va a la vida. O no 
li importés. Està una mica gras i té aspecte de savi.

La Natàlia veu els agents, se'ls queda mirant i, quan 
arriben a la seva alçada, s'atura. El Francesc i els dos 
agents la imiten.

La Natàlia i l'Àlex es miren, serioses. El Seba saluda 
amb un gest. El moment és tens. 

NATÀLIA
Què? Com va el tema?

ÀLEX
(seca)

Bé. Igual. 

La Natàlia canvia de postura, incòmoda. 

NATÀLIA
Ja... doncs a veure si vosaltres 
avanceu una mica, perquè 
nosaltres...

La Natàlia dubta si seguir parlant o no, però finalment 
decideix callar. L'Àlex assenteix amb el cap. 
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ÀLEX
Tenim feina.

L'Àlex comença a caminar, allunyant-se del grup. El Seba 
fa un gest apologètic a la Natàlia i segueix l'Àlex.

La Natàlia els observa, trista. El Francesc li frega 
l'espatlla per recomfortar-la. Tots dos continuen 
caminant fins a marxar de la casa.

El Seba atrapa l'Àlex. Ella gira una mica el cap per 
veure si la Natàlia i el Francesc ja han marxat. Després 
torna a mirar endavant, tensa, amb expressió neutra. El 
Seba fa un xiulet, impressionat. 

SEBA
No exageraves, no.

ÀLEX
(seca)

Gens.

SEBA
I esteu així des que...?

ÀLEX
Sí. 

SEBA
I a casa? Quin pal, no?

ÀLEX
Doncs mira. És el que hi ha. 

SEBA
No és cosa meva, però//

ÀLEX
No, no ho és. No ho diguis.

SEBA
Ets molt tossuda, Àlex.

ÀLEX
Podria haver perdut la feina. Per 
una cagada seva.

SEBA
I el benefici del dubte? Si no li 
dones ni a la teva parella... vas 
malament.
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L'Àlex no diu res. Comença a caminar més ràpid, deixant 
el Seba enrere. Ell rebufa.

ÀLEX
Senyor Serra.

El Robert l'espera a la porta, acompanyat encara pel 
mateix agent.

ÀLEX
Li han explicat el procediment?

ROBERT
Sí. Feu, feu. Tot lo que ajudi...

El Seba arriba. L'Àlex li fa un gest afirmatiu amb el 
cap. Ell i l'altre agent entren dins de la casa.

L'Àlex es treu una llibreta petita de la butxaca del 
pantaló i l'obre.

ÀLEX
Tenim un parell de preguntes 
noves.

L'Àlex mira el Robert, esperant el seu permís. Ell 
assenteix. Ella torna a mirar cap a la llibreta.

ÀLEX
Fa cosa d'un mes va denunciar un 
robatori.

(consultant les seves 
notes)

BMW. Color negre. Matrícula T-
DJ6961. Correcte?

ROBERT
Sí.

ÀLEX
N'ha tornat a parlar amb algú?

ROBERT
(sec)

No sóc un guino. El segrest de la 
meva dona ha pres el relleu.

ÀLEX
(impassible)

Era de primera mà?
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ROBERT
Sí. Va ser un caprici de 20 anys 
de casats.

L'Àlex escriu.

ÀLEX
No és un cotxe habitual per 
aquesta zona.

ROBERT
Va ser un error. Era un imant 
d'atenció.

L'Àlex se'l mira.

ROBERT
Vols dir que...? Té relació?

ÀLEX
No ho sé.

ROBERT
Potser la gent va pensar...

ÀLEX
Que tenen diners.

El Robert no diu res.

ÀLEX
És una possibilitat.

Abans que el Robert pugui respondre el Seba torna sortir 
de la casa i agafa l'Àlex del braç. Tots dos s'aparten 
del Robert per parlar.

SEBA
La Civil ha d'enviar gent. No 
acabarem mai.

ÀLEX
I els nostres?

SEBA
Patrulla. O carrer Canals.

ÀLEX
Pel mort d'aquest matí?
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SEBA
(assentint)

Vivia allà mateix. Encara no 
saben si s'ha tirat o què.

ÀLEX
(sobtadament nerviosa)

Què dius?

SEBA
Posició estranya, no duia res a 
sobre...

L'Àlex es treu el mòbil de la butxaca i truca a algú. 
Passen uns segons. No hi ha resposta. Ho torna a intentar 
mentre comença a caminar cap al cotxe.

SEBA
Àlex!

ÀLEX
(amb el telèfon posat a 
l'orella)

Estàs al càrrec, Sebastià.

L'Àlex corre cap a l'entrada. El Seba i el Robert la 
miren. Des del cel, la llum del sol pica inclús més fort.

EXT. NIT. CARRER (PASSAT)

Silenci. Ni una ànima. L'única font de llum són les cases 
a dues bandes del carrer on tothom s'ha tancat un cop 
s'ha fet fosc.  

Soroll metàl·lic i unes veus apagades. Carrer avall, tres 
homes estan intentant robar un cotxe.

Un d'ells veu algú que s'acosta. L'assenya-la.

LLADRE 1
Ei!

Un altre dels lladres mira cap a l'individu.

LLADRE 2
És un tio sol. Suda.

El tercer lladre no ha fet cas a la distracció i segueix 
forçant la porta del vehicle. Fa presió al pany amb una 
eina petita.

L'home misteriós continua avançant.
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LLADRE 1
Porta algo al cap.

L'home cada vegada està més a prop. Va vestit tot de 
negre, però duu alguna cosa lluent cobrint-li el rostre. 
És una màscara polar. De color blau cel, desentona 
totalment amb la resta de la seva indumentària.

El més preocupant, però, és la porra que porta lligada al 
cinturó.

LLADRE 2
(tranquil)

És un friki.

El Lladre 1 no n'està tan segur. No aparta la vista del 
desconegut. Quan aquest arriba on són i es queda 
palplantat davant d'ells, el Lladre 1 tanca els punys i 
es posa a la defensiva.

LLADRE 1
(nerviós)

Què vols, tio? Ves-te'n.

L'home no diu res.

El tercer lladre deixa el que està fent i es posa dret. 
És un home imponent, que crida l'atenció pel seu cap 
totalment rapat i una complexió forta.

El Lladre 1, el Lladre 2 i el tercer lladre observen 
l'home misteriós. Passen uns segons. Els delinqüents 
segueixen alarmats, però no fan res. 

Finalment, l'home comença a caminar un altre cop. Sense 
mirar-los. Sembla que passarà de llarg. Els altres tres 
no li treuen la vista de sobre, però s'han començat a 
relaxar.

PAM. L'individu ha tret la porra i ha donat un cop a qui 
tenia més a prop. És el Lladre 2, que cau a terra 
aguantant-se el nas i fent un crit de dolor.

LLADRE 1
Òstia!

Després d'un primer moment de desconcert, el Lladre 1 es 
tira sobre l'atacant. Aquest li dóna una genollada a la 
panxa i un cop al cap amb la porra. El tomba.

El tercer lladre surt corrents.
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L'home misteriós, triomfant sobre els dos cossos 
gemegants, es limita a mirar-lo.

Deixa els dos homes al terra i comença a caminar, 
allunyant-se d'ells. Mentre camina, es treu la màscara. 
És el Daniel.

INT. DIA. DORMITORI PIS PATTI (PRESENT)

El Patti està assegut al llit, nerviós. La llum del dia 
entra per la finestra. Té la vista clavada en els pòsters 
de la paret. Michael Keaton li retorna la mirada, 
solemne. Peter Weller i Mugwump l'observen amb una 
expressió gelada d'espant.

El Patti s'incorpora i mira cap al terra. Els diners 
continuen allà, en la mateixa disposició que abans.

Es deixa caure a terra, amb cura, i estira la cama. 
Encara li molesta. A palpentes amb la mà dreta, busca la 
bossa del Daniel sota el llit. Comença a guardar-hi els 
diners.

S'adona que la motxilla té una butxaca interna. L'obre. 
Dins hi ha alguna cosa estranya. És la màscara blava.

El Patti l'agafa i se la queda mirant, confús.

Sona el timbre. El Patti es queda quiet. Passats uns 
segons es torna a posar en moviment. Es fica la màscara a 
la butxaca del pantaló i segueix guardant els feixos de 
diners, ara més nerviós. El timbre sona una altra vegada. 
El Patti deixa anar la bossa i es posa dret. S’ho pensa 
uns segons. Qui hi ha a l’altre costat comença a donar 
cops. El Patti, inquiet, pren aire i camina cap al 
rebedor tan ràpid com la coixera li permet.

INT. DIA. REBEDOR PIS PATTI (PRESENT)

El Patti es recolza a la paret, davant de la porta 
d'entrada. Respira amb dificultat.

PATTI
(intentant sonar tranquil)

Sí? Qui és?

ÀLEX
(en off, enfadada)

Obre la porta.

El Patti mira cap a tots costats. No sap què fer.
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ÀLEX
(en off)

Patti!

El Patti es passa la mà pels cabells, inspira i obre. 
L’Àlex l’empeny i entra.

ÀLEX
Què feies?

PATTI
Estava dormint i...

L'Àlex sospira, i de cop l'abraça molt fort.

ÀLEX
Joder, Pat.

PATTI
Què passa?

L'Àlex el deixa anar. Se'l mira.

ÀLEX
Fes-me un te. Estic dels nervis.

L’Àlex s’endinsa al pis. El Patti la segueix procurant 
dissimular la coixera, però no camina amb naturalitat. 
L’Àlex se n'adona.

ÀLEX
Què t’ha passat?

PATTI
He caigut a la dutxa.

L'Àlex arrufa les celles però no diu res.

Arriben al menjador. Com el dormitori del Patti, sembla 
decorat fa mig segle. Els mobles són foscos i el tapissat 
del sofà i les cadires és del mateix patró floral. 
Penjats a les parets hi ha un mirall antiquat i fotos de 
família.

L’Àlex seu al sofà. El Patti es queda al marc de la 
porta. Té un ull posat a la seva habitació.

L'Àlex assenyala el seu voltant amb un gest de la mà.
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ÀLEX
Ja fa més de dos mesos. Podries 
començar a redecorar.

PATTI
(escandalitzat)

Alexandra!

ÀLEX
(provocant)

Patrici. No ho superaràs mai si 
segueixes envoltat de tot això.

PATTI
També era la teva mare.

ÀLEX
(sardònica)

Fins que vaig tocar una teta.

L'Àlex se'l mira. Veu que al Patti no li fa gràcia.

ÀLEX
(conciliadora)

Va. Em fas un rooibos?

PATTI
(sorprès)

Però si no t'agrada...

ÀLEX
Tampoc em farà mal. En honor a la 
mama.

El Patti assenteix i entra a la cuina coixejant. Després 
d'uns segons comença a sentir-se el bullidor d'aigua. 
L'Àlex treu el mòbil. No té cap trucada.

ÀLEX
(al Patti)

No em puc quedar molt. He deixat 
el Seba una mica penjat.

PATTI
(en off)

Per què?

ÀLEX
L'Ambrós. Estem molt ocupats no 
avançant gens.
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El Patti treu el cap per la porta de la cuina.

PATTI
No. Per què has vingut?

L'Àlex arronsa les espatlles.

ÀLEX
Han trobat un home aquí darrere.

PATTI
(nerviós)

Ah, sí?

ÀLEX
No sé. M'ha fet por.

PATTI
(en off)

El què?

ÀLEX
Que haguessis fet alguna 
tonteria.

El Patti no diu res. Torna a entrar a la cuina. L'Àlex 
rebufa. S'aixeca i el segueix.

INT. DIA. CUINA PIS PATTI (PRESENT)

L'Àlex entra. El Patti està d'esquena a la porta, agafant 
un parell de tasses de l'armari i posant-les sobre una 
safata.

ÀLEX
Mira, Pat. Jo fa molt que em 
sento una mica òrfena.

El Patti no respon. Té la mirada clavada a les tasses.

ÀLEX
Però tu... La mama era el teu 
món.

El Patti assenteix.

ÀLEX
I sempre dius aquestes coses... 
sobre com la trobes a faltar.

El Patti comença a moure's per la cuina. Agafa el sucre, 
les bossetes de te, unes galetes... i ho va posant tot a 
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la safata.

PATTI
Lo normal, no?

ÀLEX
No, Patti. No tant.

PATTI
La mama i jo érem especials.

ÀLEX
La mama i tu vèieu el món en 
blanc i negre.  

El Patti no respon. L'Àlex sospira. Se li acosta.

ÀLEX
Només et demano que no facis cap 
bajanada.

L'Àlex li posa una mà sobre l'espatlla, obligant-lo que 
s'estigui quiet.

ÀLEX
No em deixis sola.

El Patti no diu res. Nota la mirada de la seva germana 
clavada en ell.

El bullidor para. El Patti, nerviós, s'aparta de l'Àlex i 
comença a servir l'aigua calenta a les tasses. En un 
moment de malaptesa, se'n tira una mica als peus. Fa un 
xisclet.

ÀLEX
Patti! Sempre igual!

Mentre l'Àlex s'afanya a netejar el toll d'aigua, el 
Patti se la queda mirant, trist, com un nen petit que ha 
trencat un plat.

INT. DIA. ESCALES EDIFICI EMMA, DANIEL I PATTI (PRESENT)

L'Emma puja per les escales amb l'Agent 1 i l'Agent 2. 
Encara va en pijama. Té llàgrimes seques a la cara i la 
mirada perduda. Els dos policies l'acompanyen fins a la 
seva porta.
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AGENT 1
Hauríem d'entrar. Si no li 
importa.

EMMA
Ara?

AGENT 1
Tenim algunes preguntes.

L'Emma, abatuda, assenteix i obre la porta.

INT. NIT. PIS EMMA I DANIEL (PASSAT)

L'Emma entra a casa. Va vestida de carrer, amb la jaqueta 
posada.

EMMA
(animada)

Hola!

L'Emma s'endinsa pel passadís. El pis té la mateixa 
disposició que el del Patti però és més modern. Està 
pintat amb colors clars i té mobles d'estil Ikea.

L'Emma entra a la saleta i deixa la jaqueta sobre la 
taula.

Al sofà hi ha assegut el Daniel. Té la vista clavada a la 
televisió, sense volum.

EMMA
Dani.  

Ell la mira.

DANIEL
Sí, perdona.

EMMA
Què fas?

L'Emma seu al braç del sofà. A la televisió es veu un 
edifici en flames. Un grup de bombers apaga el foc i atén 
la gent ferida. El Daniel assenyala l'aparell.

DANIEL
La fàbrica de sabons.

En pantalla un bomber de l'edat del Daniel fa 
declaracions a les càmeres.
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EMMA
Mira, el Max!

El Daniel no diu res.

EMMA
Com està?

DANIEL
(sec)

Fa molt que no parlem.

L'Emma el mira, perspicaç. 

EMMA
(temptativa)

Potser no ho hauries de mirar.

DANIEL
(resignat)

Ja ho tinc al cap. Sempre. 

El Daniel segueix amb la vista clavada al televisor.

EMMA
Fer boxa no ajuda? 

(juganera)
Encara que et deixi fet caldo.

El Daniel no respon. L'Emma es queda callada i desvia la 
mirada cap al televisor. Han passat a una altra 
notícia. S'aixeca i entra a la cuina.

EMMA
(en off)

Què fem per sopar?

DANIEL
Per mi res.

L'Emma torna a sortir.

EMMA
(molesta)

I això?

El Daniel es posa dret.

DANIEL
Torn de nit.
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EMMA
Una altra vegada?

El Daniel arronsa les espatlles.

DANIEL
Anem curts.

EMMA
No tant.

El Daniel entra al dormitori per canviar-se. L'Emma el 
segueix. Ell obre l'armari i ella es queda a la porta.

EMMA
I això si el cotxe no et deixa 
tirat. 

El Daniel es treu la samarreta.

DANIEL
Demà li porto al Quim.

El Daniel es treu els pantalons.

EMMA
No és segur.

El Daniel es posa una altra samarreta. Negra.

EMMA
Per això vas deixar el cos.

DANIEL
No comparis.

EMMA
Dani//

DANIEL
Emma...

El Daniel es posa uns altres pantalons. Negres. La mira.

DANIEL
Em cau la casa a sobre.

L'Emma es queda tallada. El Daniel es corda el cinturó. 
Camina cap a la porta. Quan està al costat de l'Emma se 
la mira i li posa una mà a l'espatlla.
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(MORE)

DANIEL
Estaré bé, no et preocupis.

EXT. NIT. CARRER (PASSAT)

Flash molt ràpid del Daniel amb la màscara blava posada, 
pegant-se amb delinqüents. Els apallissa.

INT. NIT. PIS EMMA-DANIEL (PASSAT)

El Daniel somriu, tranquil·litzador.

DANIEL
El pitjor que pot passar és que 
em quedi sense res per llegir.

El Daniel obre la porta i surt. L'Emma se'l mira marxar. 
Després desvia l'atenció a la finestra del dormitori. 
Fora la nit és fosca i amenaçant.

INT. DIA. REDACCIÓ SETMANARI ARQUELLA (PRESENT)

És una oficina petita, amb aspecte d'haver estat un 
garatge o un rebost en altres temps. La poca llum natural 
que hi entra prové d'una porta oberta. Només s'hi veu bé 
gràcies als fluorescents. A la paret hi ha penjats un 
mapa de Catalunya i un del Tarragonès, així com una 
pancarta on hi posa "Setmanari Arquella".

Cinc persones treballen en els seus ordinadors portàtils, 
dividides en un parell d'escriptoris llargs. Dues d'elles 
són la Natàlia i el Francesc.

Ella dóna voltes amunt i avall. Ell està assegut llegint 
de la pantalla.

FRANCESC
"Fa tres dies que la Victòria 
Ambrós va ser vista per darrera 
vegada i la seva situació 
continua sent un misteri//"

NATÀLIA
Treu "un misteri". Millor 
"desconeguda".

El Francesc tecleja. Després segueix.

FRANCESC
"...continua sent desconeguda. La 
possibilitat d'un segrest es fa 



23

(CONTINUED)

CONTINUED:

FRANCESC (cont'd)
cada vegada més petita a mida que 
passen les hores i ningú no ha 
demanat un rescat//".

NATÀLIA
"i ningú no demana..."

FRANCESC
(teclejant)

"...i ningú no demana un rescat".
(Cantarellejant) Bo-riiing.

Es gira per mirar-la. La Natàlia s'atura i el mira, 
molesta.

FRANCESC
Això ja ho sap tothom, Natàlia.

NATÀLIA
Són els fets.

FRANCESC
I el marit?

NATÀLIA
No serveix.

FRANCESC
Per?

NATÀLIA
No ha dit res de valor.

El Francesc torna a encarar l'ordinador i minimitza el 
document, de manera que es pot veure Internet amb 
diverses pestanyes obertes.

FRANCESC
Teles, ràdios, diaris ho han 
posat. Twitter! Hashtag 
"Vickyfuig". Trending a la 
comarca.

El Francesc riu.

FRANCESC
L'odien.

NATÀLIA
No és cosa nostra.
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FRANCESC
Perdrem els cent lectors que 
tenim.

NATÀLIA
(ofesa)

Mil.

El Francesc arronsa les espatlles: ve a ser el mateix. La 
Natàlia sospira. Medita.

NATÀLIA
Vale. Podem tornar a parlar amb 
ell.

FRANCESC
I què?

NATÀLIA
Nosaltres sols. No estarà 
nerviós.

FRANCESC
No sé...

La Natàlia es dirigeix cap a la sortida. Agafa una 
jaqueta del seu escriptori. Està sobtadament 
entusiasmada.

NATÀLIA
Sí. T'espero al cotxe.

La Natàlia surt per la porta oberta.

El Francesc observa la pantalla de l'ordinador, on una 
imatge de la Victòria li torna la mirada. És una 
fotografia retallada perquè surti sola. Asseguda a un 
banc i vestida amb senzillesa, la Victòria mostra un 
petit somriure a càmera.

El Francesc recull corrents i surt darrere de la Natàlia.

EXT. DIA. BOSC (PRESENT)

El vent mou les fulles dels arbres suaument, amb la brisa 
pròpia de la primavera. Els camins de terra i una escala 
de pedra indiquen que aquest no és un bosc verge. Però és 
un espai tranquil, aïllat del món. Si bé la pau està sent 
interrumpuda per un grup de policies.

Dos mossos d'esquadra i un parell de guàrdies civils 
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exploren la zona. Porten dos gossos, que ensumen arreu. 
El Seba observa l'escena des d'un dels graons de pedra. 
Segueix vestit d'uniforme però s'ha tret la jaqueta, 
acalorat per l'esforç.

L'Àlex arriba per un dels camins. Quan la veu, el Seba li 
fa un gest amb la mà perquè s'acosti. Ella obeeix però es 
queda als peus de l'escala, per sota del Seba.

SEBA
(amb naturalitat, com qui 
parla del temps)

Ja has fet el que havies de fer?

ÀLEX
Això crec.

SEBA
El teu germà?

ÀLEX
Qui, si no?

L'Àlex es mira els gossos.

ÀLEX
Què han trobat?

SEBA
Una vamba. Però ja t'ho pots 
imaginar. El rastre no és fort. 
El perden a la carretera.

ÀLEX
(meditant)

Si ha marxat descalça no ha 
marxat sola.

SEBA
Obligada.  

L'Àlex assenteix.

ÀLEX
El marit què diu?

SEBA
Que la Victòria venia aquí a 
córrer.
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ÀLEX
(exasperada)

I no ens ho havia dit.

El Seba no respon. Es posa a baixar les escales. Un dels 
guàrdies civils se'ls acosta.

GUÀRDIA
Aquí no hay nada más.

ÀLEX
Marxem?

El guàrdia civil assenteix.

GUÀRDIA
Sabemos por donde se fueron. 
Miraremos qué captaron los 
radares.

El Seba arriba al seu costat, respirant fort.

SEBA
(murmurant)

Malboro, traïdor.

ÀLEX
(al guàrdia civil)

I el cotxe robat?

GUÀRDIA
Nada. Estará con matrícula falsa.

L'Àlex assenteix. El guàrdia marxa cap al seu company. 
Ella es queda pensativa.

ÀLEX
Setanta-dues hores. Ara ja...

SEBA
No la trobarem.

ÀLEX
O sí. Però morta.

L'Àlex i el Seba es miren el bosc. Sembla més amenaçant 
que abans.

INT. DIA. BAR ARQUELLA (PRESENT)

Soroll d'escurabutxaques i d'una cafetera antiga; marbre 
plasticós i miralls. L'Arquella és un típic bar de poble.
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El local està ple. La majoria són homes. Un d'ells és el 
QUIM (59). Duu la meitat d'una granota de treball 
descordada i abaixada per la cintura, de manera que deixa 
veure una samarreta blanca tota suada. Seu a una taula, 
bevent i jugant a cartes amb dos homes més. Riu fent molt 
soroll.

Un dels companys del Quim es posa seriós i li fa un gest 
perquè miri cap a la porta.

Hi ha entrat el Patti, que els observa amb timidesa.

Després d'un moment inicial de sorpresa el Quim torna a 
fer el seu riure barroer.

QUIM
Vine, home! Encara pots beure amb 
nosaltres.

El Patti se'ls acosta coixejant i seu a la cadira que 
queda buida. El Quim li assenyala la cama.

QUIM
Què t'ha passat?

PATTI
Un cotxe m'ha donat un cop.

El Quim riu i li fa un gest al cambrer perquè porti una 
cervesa al Patti. No para de somriure lleugerament. Els 
altres dos homes, en canvi, semblen tensos.

QUIM
(al Patti)

Jugues?

PATTI
(nerviós)

No. Venia a parlar amb tu.

El Quim segueix somrient però no diu res.

PATTI
Vull arreglar-ho. Sóc una mica 
desastre, però//

HOME
Estàs al meu lloc.

Un home se'ls ha acostat. Porta una paquet de cigarretes 
a la mà, com si vingués de sortir a fumar.
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Duu la barba i el cap perfectament afaitats, al zero, i 
vesteix amb la mateixa granota que els altres. És el 
tercer lladre de cotxes de l'escena 6. Té un blau molt 
lleig al nas i sota del ulls, sembla que recent.

QUIM
(afable)

Marc, sigues bo.

El Patti s'aixeca de cop, nerviós.

PATTI
Perdona.

El MARC (37) seu on estava ell. El Patti mira al seu 
voltant, buscant una cadira, però no sembla haver-n'hi 
cap de buida. Es queda dret, incòmode. Es recolza a la 
taula.

El cambrer li deixa un quinto davant. Ell no el mira.

QUIM
(sobtadament seriós)

No li dones les gràcies?

PATTI
(desconcertat)

Què?

QUIM
Al Jacinto.

El Quim ha perdut el somriure. Assenyala el cambrer, que 
està recollint les ampolles buides de la taula del 
costat.  

PATTI
Sí... Perdona. Gràcies.

El Jacinto li fa un gest amb el cap confirmant que l'ha 
sentit sense deixar el que està fent.  

El Quim llença sobre el piló de cartes l'últim parell que 
tenia a la mà. Ha guanyat. Els altres dos homes que 
jugaven amb ell fan un grunyit molest. El Quim es posa a 
recollir les cartes.

QUIM
No et tornaré la feina, Patti.
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PATTI
(desesperat)

Siusplau. Treballaré gratis.   

QUIM
I de què viuràs?

El Quim barreja les cartes.

PATTI
(nerviós)

Tinc... estalvis.
(suplicant)

Em cau la casa a sobre.

QUIM
(calmat)

Recordes per què vas començar al 
taller?

PATTI
(murmura)

Per la meva mare.

El Quim reparteix les cartes.

QUIM
(com qui pregunta una 
lliçó)

I et comportes com un gosset 
abandonat per...

El Patti té la vista clavada a la seva ampolla de 
cervesa, però no en beu. Ja entén per on va el Quim. Els 
altres homes continuen jugant amb naturalitat.

PATTI
(amb fredor, tens)

Perquè la meva mare ha mort.

El Quim assenteix.

QUIM
No ets totalment inútil, però...

El Quim tira una carta sobre el piló.

QUIM
Ara que la Carla no hi és, no té 
sentit.
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El Quim no fa gest de voler afegir res més. Els altres 
homes actuen com si la conversa no hagués tingut lloc. El 
Patti deixa la seva cervesa, sense tocar, i es gira per 
marxar. Obre la porta.  

QUIM
Patti! Ja no ets un nen.

El Patti surt del bar, afectat, mirant el terra. 

EXT. DIA. CASA ROBERT (PRESENT)

El Robert tanca la porta als nassos de la Natàlia i el 
Francesc. Tots dos es queden palplantats.

NATÀLIA
No ho diguis, Fran.

FRANCESC
No. (Pausa) Però t'he avisat.

Es miren.

INT. DIA. TALLER (PASSAT)

L'espai és suficientment gran com per treballar en tres 
cotxes alhora. Hi ha eines arreu, sense un ordre aparent. 
El so d'una ràdio vella es barreja amb la veu dels 
mecànics i amb sons metàl·lics intermitents.

El Quim té el capó d'un cotxe obert i n'està 
inspeccionant el motor. El Daniel se'l mira.

QUIM
És una de les bieles. En mitja 
hora ho tens arreglat.

DANIEL
Gràcies, Quim.

El Quim s'incorpora i es dirigeix a un dels seus homes, 
que està agenollat d'esquena a ells, treballant en el 
cotxe del costat.

QUIM
Eh, novatu! Deixa això i posa't 
amb aquest.

L'home es gira. És el Marc. No té el morat a la cara. Tot 
i això, la seva postura és amenaçant. El Daniel se'l 
queda mirant fixament, sorprés. L'ha reconegut.
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El Marc s'aixeca i s'acosta al cotxe del Daniel. Aquest 
no li treu la vista de sobre.

QUIM
(al Marc)

Rapidet. I gratis.

El Quim pica el Daniel a l'esquena.

QUIM
Aquest tio em va salvar la casa. 
Era bomber.

El Marc no sembla impresionat. El Daniel està massa 
preocupat per la presència del Marc com per dir res.

Un soroll sobtat els distreu. A l'altre costat del taller 
el Patti es mira el pot d'oli que acaba de vessar. 
S'agenolla corrents, intentant parar el desastre abans 
que vagi a més.

El Quim sospira. Es gira cap al Daniel i li fa una 
salutació militar.

QUIM
Capità.

Després es gira i va cap al Patti.

QUIM
(enfadat)

Patt-ètic! La tercera vegada 
aquest mes!

El Marc es posa a treballar en el cotxe. El Daniel 
l'observa, seriós.

EXT. DIA. EDIFICI PATTI (PRESENT)

El Patti observa l'horitzó des del terrat. Duu la mateixa 
roba que al bar. 

La brisa li remena els cabells i el sol que es pon li 
pica els ulls.

Està decidit. Puja a la vora i mira abaix. Són tres 
pisos. A terra encara queda alguna resta de sang del 
Daniel i la cinta policial acordonant el carreró. Però no 
hi ha ningú.

El Patti inspira. Mira al cel i tanca els ulls.
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PATTI
Avui, sí.

Es posa les mans a les butxaques i es prepara per fer un 
pas cap endavant quan... nota alguna cosa a la butxaca 
dreta. La treu. És la màscara blava.

El Patti se la mira. La seva expressió canvia a una de 
més fosca. Torna a aixecar el cap al cel.

I finalment fa un pas, però cap enrere. Torna a estar en 
terra ferma, al terrat. El Patti mira endavant amb posat 
seriós i la màscara apretada a la mà.

EXT. DIA. CARRER (PASSAT)

La màscara està al seient del copilot del Daniel. Ell 
espera dins del cotxe. Està observant la porta del 
taller. Després d'uns segons, en surten el Quim, dos 
homes més i el Marc. S'acomiaden. El Marc entra a un 
cotxe i arrenca.

El Daniel el segueix. Deixa una certa distància.

Tots dos cotxes circulen per la carretera empedrada del 
poble. A les voreres alguna gent passeja o s'ha parat a 
parlar. A la porta d'una església petita dues dones grans 
acorralen un mossèn, que sembla tenir pressa. I de 
l'escola surten un munt de nens corrent, rient i jugant.

Els dos cotxes surten del poble, deixant enrere un senyal 
on posa "ARQUELLA". Després, enfilen per una carretera 
secundària. Arriben a l'entrada del bosc. Quan el Marc 
para, el Daniel passa de llarg. Uns metres més enllà, 
fora de vista, frena.

Surt del cotxe i es posa la màscara. Es fica pel camí 
d'entrada al bosc, on suposa que hi ha el Marc. De 
seguida veu la seva silueta.

De sobte, el Marc accelera. El Daniel el segueix, però el 
perd. Es queda quiet. Desconcertat. Nerviós. Se sent un 
crit. El Daniel corre cap on li sembla que prové. I ho 
veu.

Entre els arbres, el Marc té agafada per darrere una dona 
que pataleja. És la VICTÒRIA (68).

El Daniel treu la porra i els salta al damunt.
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EXT. NIT. CARRER (PRESENT)

El Patti està recolzat a una paret, amagat entre les 
ombres, i observant la porta del bar Arquella a la vorera 
del davant. Al cap d’uns segons en surt un grup d’homes 
rient i fent soroll. Un d’ells és el Quim.

Els homes s’acomiaden i el Quim marxa sol. El Patti dubta 
una mica, però finalment es posa la màscara i el segueix. 
Quan el Quim gira la cantonada d’un carrer buit, el Patti 
li salta al damunt des de darrere. El Quim crida. Tots 
dos acaben al terra, amb el Patti a sobre seu.

EXT. DIA. BOSC (PASSAT)

El Daniel, emmascarat, dóna un cop al cap al Marc. Aquest 
deixa anar la Victòria, que cau a terra, inconscient.

EXT. NIT. CARRER (PRESENT)

El Patti, emmascarat, agafa el Quim dels cabells i fa 
xocar el seu cap contra el paviment unes quantes vegades.

PATTI
(rabiós)

Cabrón.

El Quim gemega.

EXT. DIA. BOSC (PASSAT)

El Marc s'intenta defensar, però està confús pel cop. El 
Daniel li dóna una patada i se li llança a sobre. Li dóna 
un cop de puny al nas.

EXT. NIT. CARRER (PRESENT)

El Patti es posa dret i dóna una patada al Quim amb la 
cama bona.

EXT. DIA. BOSC (PASSAT)

El Daniel es posa dret i es mira el Marc, que està 
inconscient a terra.

EXT. NIT. CARRER (PRESENT)

El Patti es mira el Quim, que es tapa la cara i gemega. 
Després, surt corrent, encara coixejant. Dos carrers més 
enllà s'atura. Torna a estar davant del bar. Es treu la 
màscara i vomita.
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A la vorera oposada hi ha el Marc, fumant. Amb el gran 
morat a la cara. I mirant-lo fixament.

INT. NIT. CASA NATÀLIA I ÀLEX (PRESENT)

És una casa de dos pisos estreta, petita i acollidora. 
Tant les escales com el terra estan fets de fusta.

A la cuina/menjador la Natàlia duu posat el pijama i fa 
el sopar mentre mira la televisió, sense volum.

Té l'oïda posada al pis de dalt, on se senten passos. 
Després d'uns segons l'Àlex baixa fent soroll i entra a 
la sala. Duu el cabell mullat.

L'Àlex i la Natàlia es miren. La Natàlia trenca el 
contacte visual i segueix tallant verdura. L'Àlex rebufa 
i va cap a la nevera. L'obre i en treu una mica de 
formatge. La Natàlia torna a mirar-la.

NATÀLIA
(molesta)

Què fas?

ÀLEX
(a la defensiva)

El meu sopar.

L'Àlex assenyala el bol d'amanida que està preparant.

NATÀLIA
(seca)

Això és per les dues.

ÀLEX
(sorpresa)

Oh.

Després de dubtar-ho un moment, l'Àlex guarda el formatge 
a la nevera i es posa al costat de la Natàlia a tallar 
una poma. Treballen en silenci durant uns segons.

NATÀLIA
(temptativa)

Avui... bé?

ÀLEX
Sí.

Silenci. Tallen.
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ÀLEX
(com si li costés)

Tu?

La Natàlia fa un so afirmatiu. Afegeix al bol el tomàquet 
que ha tallat. Després es recolza a la taula. L'Àlex 
aixeca el cap. Els seus ulls es troben.

L'Àlex gira la mirada, nerviosa. Posa la vista sobre la 
televisió. La foto de la Victòria està en pantalla. 
L'Àlex l'observa molt seriosa.

NATÀLIA
Estàs preocupada.

ÀLEX
Sí.

NATÀLIA
M'ho expliques?

L'Àlex abaixa el cap i continua tallant.

ÀLEX
No puc.

NATÀLIA
No vols.

L'Àlex deixa el ganivet de cop sobre la fusta, fent un 
soroll sec.

ÀLEX
(enfadada)

No. Potser no vull.

NATÀLIA
Àlex//

ÀLEX
(amb agressivitat 
continguda)

Se us ha acabat l'atenció?

NATÀLIA
(ofesa)

Què?

ÀLEX
I en vols més.  
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NATÀLIA
No.

ÀLEX
Hores abans del comunicat 
oficial. Perquè me n'he anat de 
la llengua.

L'Àlex es gira i es posa a eixugar-se les mans.

ÀLEX
Una altra vegada.

NATÀLIA
(dolguda)

No!

L'Àlex sospira. Tanca l'aixeta i es queda d'esquena a 
ella, amb les mans recolzades al marbre.

ÀLEX
Si t'ho explico i demà surt 
publicat... s'ha acabat. Ho 
haurem de deixar.

L'Àlex torna a girar-se.

ÀLEX
No correré el risc.

Es miren durant uns segons. De sobte, un telèfon mòbil 
trenca el silenci. L'Àlex va cap a la taula. És el seu. 
Despenja.

ÀLEX
Seba.

Mentre el Seba parla l'Àlex observa la Natàlia, que està 
sortint de la sala i pujant les escales.

ÀLEX
Sí.

Pausa.

ÀLEX
On?

Des de dalt, se sent un cop de porta. L'Àlex sospira.
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ÀLEX
A quina hora?

Pausa.

ÀLEX
Sí. Però és feble.

Pausa. L'Àlex es recolza a la taula.

ÀLEX
(sorpresa)

Com?

Pausa.  

ÀLEX
Truca-li.

L'Àlex mira per la finestra. Fora, ha començat a ploure.

INT. NIT. PIS PATTI (PRESENT)

És matinada. Segueix plovent.

El Patti està dret davant d'una de les parets del 
menjador. Als seus peus hi té una caixa d'eines i la 
bossa amb els diners. Despenjat i recolzat contra la 
paret hi ha el mirall antic.

El Patti té una tassa d'alguna cosa a la mà esquerra i en 
va bevent. Amb la mà dreta sosté un martell. S'estudia la 
paret.

Fa un últim xarrup i deixa la tassa sobre un moble 
pròxim. Es situa davant de la paret. I, de sobte, li dóna 
un cop amb el martell, utilitzant totes les seves forces. 
La destrossa és mínima.

El Patti es mira l'escrostonament de pintura amb disgust.

Fa uns passos enrere. I es tira contra la paret amb el 
martell alçat.

EXT. DIA. CASA ROBERT (PRESENT)

Ha parat de ploure, deixant pas a la tranquil·litat 
habitual després d'un xàfec d'estiu. La gespa està més 
verda i els ocells canten. El camí és buit, totalment en 
silenci.  

El Robert surt de casa i camina cap al seu cotxe. Hi 
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puja, arrenca i marxa.

Després d’uns segons, la Natàlia i el Francesc surten de 
darrere d'uns matolls. La Natàlia es queda mirant la 
casa. El Francesc fa cara d'espantat.

NATÀLIA
Tu vigiles.

FRANCESC
Com has passat de no voler 
parlar-ne a...? A això?

NATÀLIA
Hi ha novetats. I tenim dret a 
saber-ho.

FRANCESC
No m'agrada.

NATÀLIA
No t'ha d'agradar. Queda't aquí 
tuitejant.

La Natàlia comença a caminar cap a la part del darrere de 
la casa.

FRANCESC
Et deixaré aquí tirada!

La Natàlia li fa la botifarra mentre gira la cantonada.

INT. DIA. COMISSARIA (PRESENT)

L'Àlex, el Seba i l'Emma són en un despatx de la 
comissaria. L'Emma està asseguda en una cadira, amb 
aspecte trist i cansat. L'Àlex està mig asseguda a la 
taula, davant de l'Emma, i el Seba està dret al costat de 
la paret. 

L'Àlex s'inclina envers l'Emma, molt seriosa. Ella se la 
mira amb ulls plorosos.

EMMA
Jo no/

El Seba s'acosta una mica a l'Emma.

SEBA
(suaument)

No estem acusant ningú. Només 
necessitem saber algunes coses.
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L'Emma assenteix.

SEBA
El seu marit sempre feia els 
mateixos horaris?

L'Emma s'arronsa d'espatlles.

EMMA
N'acabava fent de més. 

SEBA
Els podia triar?

EMMA
Els acceptava tots.

(amb un somriure trist)
De vegades penso que per no haver 
d'estar amb mi.

ÀLEX
(impacient)

I al bosc?

EMMA
Què?

ÀLEX
Hi anava sovint?

EMMA
(desconcertada)

No.

L'Àlex obre un arxiu que hi ha sobre la taula, deixant al 
descobert un parell de fotografies. Semblen fetes per una 
càmera de vigilància. Són del cotxe del Daniel.

ÀLEX
Onze de juliol. Vuit de la tarda. 
Entra al bosc. Vuit trenta. En 
surt.

(cautelosa)
Dos dies més tard...

El Seba llença una mirada de reprovació a l'Àlex. L'Emma 
es queda callada mirant les fotos i pensant. 

SEBA
Aquell dia treballava?
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EMMA
En teoria.

A l'Emma se li omplen els ulls de llàgrimes. L'Àlex i el 
Seba es miren. L'Àlex s'acosta una mica a l'Emma.

ÀLEX
Necessitem examinar el cotxe. 

EMMA
Què ha fet? Què va fer?  

ÀLEX
(suaument)

Encara no ho sabem.

L'Emma passa la mà per sobre d'una de les fotografies, 
mentre se la mira. Després tanca l'arxiu.

INT. DIA. CASA ROBERT (PRESENT)

La Natàlia està fent fotos amb el mòbil a tot el que pot: 
el dormitori, fotos de família, etc. Entra al despatx i 
obre un calaix. Hi ha factures diverses. També en fa 
fotos.

Sent la porta obrir-se. I la veu del Francesc, de lluny.

FRANCESC
(en off)

Si em pogués donar cinc minuts...

ROBERT
(en off)

Que no, xic.

Nerviosa, la Natàlia avança cap a la sortida del despatx. 
Però sent la porta de la casa tancar-se de cop. Mira a 
tots costats. Es fica a un armari del despatx, sense 
adonar-se que ha deixat el calaix obert.

El Robert entra després d’uns segons, buscant alguna 
cosa. Finalment, de sota d’uns papers treu el seu mòbil. 
Es fixa en el calaix obert. Inquiet, mira al seu voltant. 
Es fixa en l’armari. S’hi acosta, lent però decidit.  

Se sent un cop molt fort a la cuina, i el Robert es gira 
de cop, sobresaltat.
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EXT. DIA. JARDÍ CASA ROBERT (PRESENT)

El Francesc tira un parell de pedres per la finestra 
oberta de la cuina, donant cops contra la campana. Està 
histèric i tremola. Marxa corrents cap al cotxe.

INT. DIA. CASA ROBERT (PRESENT)

La Natàlia aprofita que el Robert ha anat cap al soroll. 
Surt de l’armari i corre cap a la porta.

Hi està arribant quan algú l'agafa pel braç. La Natàlia, 
espantada, s'atura i es gira. El Robert la mira, molt 
enfadat, sense dir res.

EXT. DIA. CARRER (PRESENT)

El Patti camina pel carrer, una mica nerviós. Porta la 
bossa del Daniel penjadada de l'espatlla. Quan veu que ha 
arribat davant del bar Arquella, s'atura.

La porta està oberta, i asseguts a la barra hi ha el Marc 
i un altre dels homes que jugava a cartes amb el Quim. 
Estan parlant seriosos, aparentment preocupats.

El Patti torna a posar-se en marxa, procurant que no el 
vegin. Però...

MECÀNIC
Eh! Patti!

L'home l'està cridant des de la porta. En lloc de fer-li 
cas, el Patti comença a caminar més ràpid, fent més 
evident la seva coixera.

MECÀNIC
On vas, tio?

El Marc també s'ha aixecat i observa l'escena des de 
darrere del seu company.

MECÀNIC
Patt-ètic!

El Patti segueix carrer avall, sense mirar enrere.

INT. DIA. CASA ROBERT (PRESENT)

La Natàlia està asseguda al sofà del menjador. El Robert 
està recolzat al marc de la porta, de braços creuats i 
mirant-la fixament. La Natàlia el mira de reüll, però no 
s’atreveix a moure’s gaire. La situació és molt tensa.
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NATÀLIA
Suposo que no val la pena que 
intenti explicar/

ROBERT
Res et treurà d’aquí. No fins que 
arribi la policia.

La Natàlia es queda callada. L’únic que se sent és el so 
d’un rellotge. El Robert mira per la finestra de tant en 
tant. 

NATÀLIA
Tot i això/

El Robert esbufega.

NATÀLIA
No dic que s’oblidi del que ha 
passat, però...

Com que el Robert no respon la Natàlia es resigna a 
esperar callada. Mira una de les fotografies penjades a 
la paret. És en color i hi surt un noi molt semblant al 
Robert però amb una quarentena d'anys menys. La Natàlia 
assenyala la foto.

NATÀLIA
El seu fill?

ROBERT
(sec)

Sí.

NATÀLIA
I ell no voldria...?

ROBERT
És mort.

NATÀLIA
(tallada)

Disculpi.

ROBERT
(agressiu, sardònic)

Si així és com fas ta feina, 
xiqueta...

La Natàlia sembla no fer-li cas. Comença a regirar-se les 
butxaques, però no troba res. A la tauleta veu un diari i 
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uns bolígrafs. N'agafa un i hi escriu.

NATÀLIA
Nosaltres vam ser els primers en 
parlar de la seva dona.  

El Robert la ignora.

NATÀLIA
Algú important... Important per a 
mi... Em va demanar que no ho 
publiqués. 

Sorprès, el Robert la mira. La Natàlia deixa d'escriure i 
assenyala el paper.

NATÀLIA
Per si s'ho repensa.

ROBERT
(contundent)

No passarà.

La Natàlia s'arronsa d'espatlles i s'aixeca. El Robert es 
posa tens.

NATÀLIA
Però jo ho havia d'explicar, sap? 
Era la meva obligació... com... 

La Natàlia se li acosta. Ell la mira. Està atent al que 
diu.

NATÀLIA
Com vostè amb els seus alumnes. 

ROBERT
(impassible)

Res a veure.

La Natàlia para davant d'ell.

NATÀLIA
Si a un nano l'ataqués tothom... 
què li diria?

ROBERT
(contundent)

Que es defensés.

Fora se senten veus. La Natàlia es gira cap a la 
finestra. Sona el timbre.
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ROBERT
El teu taxi ha arribat.

La Natàlia comença a sortir de la sala. Para un moment. 
El Robert la mira, seriós. 

NATÀLIA
(sense mirar-lo)

Al món real... al món real no hi 
ha ni bons ni malvats. Només gent 
més o menys capaç de...de fer que 
et preocupis pels seus problemes.

El Robert no sap què dir. La Natàlia el mira.

NATÀLIA
Defensi's.

Es miren uns segons més. La Natàlia finalment trenca el 
contacte visual i comença a caminar cap a la porta. El 
Robert es queda pensatiu.  

EXT. DIA. PASSEIG (PRESENT)

El Patti està recolzat a la barana que dóna al riu. És 
ampli i cabalós. Als murs que l'envolten hi ha diverses 
pintades, com un símbol anarquista i un text en lletres 
blaves: "NO TRANSVASAREU EL NOSTRE RIU".

El Patti obre la bossa i en treu alguna cosa. És el mòbil 
trencat. El tira a l'aigua. En treu una altra. És la 
màscara. Estira el braç i la sosté sobre l'aigua. Se la 
mira.

[INSERT POV PATTI] Un objecte cau a l'aigua. És la bossa 
del Daniel, buida. Se l'endú el corrent.

INT. DIA. HOSPITAL (PRESENT)

L'Àlex, el Seba i la LAURA (36), una agent de la policia 
científica, són a un despatx. Tots tres estan drets al 
voltant d'una taula, consultant un arxiu mèdic.

LAURA
(llegint un document)

"Fractura parcial de la novena 
costella, banda dreta".  

L'Àlex fa un gest de dolor, i el Seba posa cara de 
sorpresa.
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LAURA
Per això sí que es va visitar. 
Però a Reus.

ÀLEX
Quina explicació va donar?

La Laura consulta l'expedient.

LAURA
(llegint)

Mmm... Boxa.

ÀLEX
És versemblant?

LAURA
(poc convençuda)

Possible. 

ÀLEX
Encara que es cregués el nou 
Josep Gironès...

La Laura es mira el rellotge de polsera. Fa expressió de 
sorpresa i guarda els papers dins d'una carpeta. Fa un 
gest a l'Àlex i al Seba perquè la segueixin fora de la 
sala.

LAURA
Les lesions indiquen 
enfrontaments físics regulars. 
Des de fa mesos. Potser un any.

Caminen per un passadís blanc, pràcticament buit amb 
excepció d'un parell de treballadors vestits amb bata 
blanca.

LAURA
Boxa? Vale. El que no encaixa és 
com va morir.

ÀLEX
Totalment descartat el suïcidi?

LAURA
Sens dubte. La fractura de les 
cervicals va ser per un impacte 
superior.

Arriben a una porta. La Laura agafa una targeta 
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identificatòria que porta penjada al coll i la passa per 
un detector. La llum es posa verda.

LAURA
I és un edifici de tres pisos. 
Quin imbècil es tiraria des 
d'allà? 

SEBA
(fent broma)

Un amb vertigen.

La Laura somriu. Obre la porta i deixa passar el Seba i 
l'Àlex.

ÀLEX
El Borràs feia enfadar algú. 
Sovint.

(medita)
Al final es devia passar.

LAURA
(assenteix)

Segurament. 

Surten a un passadís amb més activitat, on pacients i 
famílies esperen i fan soroll. La Laura es para davant 
d'una de les sales de consulta.

ÀLEX
Et quedes aquí?

LAURA
(somrient)

Els hospitals són l'hàbitat 
natural de la científica, ja ho 
saps.

L'Àlex somriu i li dóna uns copets a l'espatlla. El Seba 
s'acomiada amb la mà. Se'n van cap a la sortida. 

SEBA
Què et sembla? Creus que va ser 
ell? 

ÀLEX
Sincerament? No. Però tampoc sé 
què collons hi pinta en tot 
això. 
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SEBA
Las cosas/

ÀLEX
Sí, las cosas de palacio van 
despacio. Ja ho sé. Quina merda.

El Seba somriu. Mentre surten de l'edifici sona el mòbil 
de l'Àlex. Despenja.

EXT. DIA. PÀRQUING TALLER (PRESENT)

El Patti està a la vorera de davant del taller, 
observant-lo. Sembla buit, tot i que la persiana està 
oberta i hi ha un parell de cotxes a mig arreglar.

El Patti es posa la màscara. S'acosta i entra al taller 
amb cautela. S'intenta agenollar, però fa un gest de 
dolor. Maleïda cama.

Mira al seu voltant. Al terra hi ha una caixa d'eines. 
N'agafa un descargolador petit. I el clava a un dels 
penumàtics del cotxe que té més a prop. És un Audi 
platejat, amb aspecte de nou. El Patti passa el 
descargolador pels costats del cotxe, fent-ne saltar la 
pintura.

De sobte, un soroll li crida l'atenció. Algú surt de la 
petita oficina del fons. És un dels treballadors del 
taller. No l'ha vist.

El Patti deixa caure el descargolador i surt corrent tan 
ràpid com pot. L'home aixeca el cap, sobtat pel soroll.

Veu la figura emmascarada, que s'allunya.

INT. DIA. CASA ROBERT (PRESENT)

El Robert està assegut al sofà del menjador amb la 
televisió encesa. Té un tros de paper arrencat a les 
mans. És el número de la Natàlia. 

De sobte, es posa en tensió. Deixa el paperet sobre la 
tauleta, apaga la televisió i es queda quiet, escoltant. 
No se sent res.

El Robert s'aixeca i va cap a la porta del jardí. Mira a 
través del vidre. Fora hi ha un altre cotxe aparcat al 
costat del seu. I un home que l'observa. És el Marc.

Espantat, el Robert obre una mica la porta i surt fora. 
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ROBERT
Què vols? 

El Marc no respon. Només se'l mira.

ROBERT
Fora!

El Robert reacciona i corre cap a ell. El Marc es fica 
dins del cotxe i arranca.

ROBERT
Fuig!

El vehicle marxa carretera avall. El Robert es queda 
aturat, observant. Respira amb dificultat. Es gira i 
torna a entrar a la casa.

Tanca bé la porta i s'asseu al sofà. Es queda pensatiu 
uns instants. Mira el paperet amb el número de la 
Natàlia.

INT. DIA. COMISSARIA (PRESENT)

La Natàlia és a la recepció, signant els papers perquè la 
deixin marxar. Té la bossa i el mòbil recolzats sobre el 
marbre.

El telèfon comença a vibrar. La Natàlia el mira i veu que 
és un número desconegut. El despenja i es posa l'aparell 
a l'orella.

NATÀLIA
Sí?

La Natàlia acosta els papers signats a la mosso 
d'esquadra de la recepció i li fa un gest d'okay. L'agent 
assenteix.

La Natàlia agafa la seva bossa i es gira per marxar.

NATÀLIA
(entusiasmada)

Sí, sí! Digui'm.

INT. DIA. CASA ROBERT (PRESENT)

El Robert mira per la finestra mentre parla per telèfon.
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ROBERT
He canviat d'opinió. Vull parlar 
amb tu.

Fora, el camí segueix desert.

EXT. DIA. COMISSARIA (PRESENT)

La Natàlia surt i comença a baixar els graons d'entrada. 
Un parell de mossos d'esquadra la reconeixen i la 
saluden. Ella els fa un gest amb el cap, somrient.

INT. DIA. CASA ROBERT (PRESENT)

El Robert s'aparta de la finestra. Està molt seriós.

ROBERT
Algú m'està vigilant.

S'endinsa en la casa, ara més fosca i amenaçant que 
abans.

EXT. DIA. COMISSARIA (PRESENT)

La Natàlia para de caminar, sorpresa. Darrere seu, la 
comissaria sembla més segura que abans.

INT. DIA. PIS PATTI (PRESENT)

El Patti entra a casa i tanca la porta de cop darrere 
seu. Respira amb dificultat. Té la màscara a la mà.  

Sent passos a les escales. Nerviós, mira per l'espiera. 
Veu l'Emma, que obre la porta i entra a casa. 

INT. DIA. PIS DANIEL I EMMA (PRESENT)

L'Emma entra al dormitori. Se'l mira amb tristesa i 
ràbia.

Va cap a la calaixera i comença a obrir calaixos. 
Rebusca. Hi ha roba, algunes caixes de caramels i de 
medicaments, algunes cremes. L'Emma es mira els 
medicaments un moment. Són antiinflamatoris i analgèsics. 
Obre les caixes i veu que estan gairebé buides. Ho torna 
a deixar tot al calaix. 

Mira sota el llit, on hi ha sabates i una caixa gran. 
L'obre: a dins hi ha objectes diversos, desendreçats, 
però res sospitós. Deixa les coses per terra amb ràbia. 

Va cap a la tauleta de nit del Daniel. Obre un dels 
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calaixos. Hi ha calçotets i una caixa de preservatius 
sense obrir. L'Emma l'agafa i se la mira. Deixa escapar 
una rialla sarcàstica i els deixa sobre el llit.

Al calaix de sota hi ha fulls i una carpeta de l'empresa 
del Daniel. Ho agafa i es mira els documents. Hi ha un 
contracte, les normes de l'empresa i un calendari. L'Emma 
s'incorpora i s'asseu al llit. Remena els documents. 

Sona el timbre. L'Emma aixeca la mirada. Deixa les coses 
sobre el llit, s'aixeca i surt de l'habitació, que està 
feta un desastre, tancant la porta darrere seu. 

Obre la porta de l'entrada. És el Patti. S'ha canviat de 
roba i està repentinat. Porta una capsa de bombons a les 
mans. Sembla nerviós. 

EMMA
Patti. Hola.

PATTI
Vinc en un mal moment? 

EMMA
No... estava... fent neteja.

PATTI
És que... he sentit això del 
Daniel i...

L'Emma assenteix. Els ulls tornen a omplir-se-li de 
llàgrimes.

PATTI
Volia veure com estaves. 

L'Emma s'arronsa d'espatlles.

EMMA
Gràcies per preocupar-te.

PATTI
(nerviós)

T'he portat això. 

El Patti li atansa la capsa de bombons. L'Emma els agafa.

EMMA
(desconcertada)

Ah. No calia. Gràcies.

Es queden uns segons callats. 
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EMMA
Bé...

PATTI
Puc passar? Ens en podem menjar 
un parell. 

EMMA
(sorpresa)

Bueno.

L'Emma s'aparta i el fa passar. El Patti camina coixejant 
pel passadís.

EMMA
Què t'ha passat?

El Patti es gira un moment per mirar-la i de seguida 
intenta caminar sense coixejar tant. 

PATTI
Res... em vaig lesionar mentre 
corria.

EMMA
Ah, vaja. 

Quan arriben al menjador, l'Emma seu al sofà i comença a 
obrir la capsa de bombons. El Patti va mirant al seu 
voltant. 

EMMA
Seu si vols. 

El Patti seu al seu costat i se la mira. Ella li torna la 
mirada i somriu lleugerament, sense ganes. Deixa la capsa 
oberta sobre la tauleta.

PATTI
(com si ho hagués assajat)

Em sap greu el que t'ha passat i 
tens tot el meu suport.

EMMA
(entendrida)

T'ho agraeixo, Patti.

Tots dos es queden callats. Agafen un bombó. L'Emma se'l 
menja de mica en mica, fent mossegades petites. El Patti 
se'l posa de cop a la boca.
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EMMA
Hi parlaves gaire?

El Patti s'arronsa d'espatlles.

PATTI
(mastegant)

Em queia bé. 

L'Emma assenteix.

EMMA
Es feia estimar. 

El Patti es frega les mans contra els pantalons. 

EMMA
Era fort, el Dani. En tots els 
sentits. Però últimament s'havia 
anat apagant.

PATTI
Ja. I va fer una bajanada.

L'Emma se'l mira, sobtada per la falta de tacte. El Patti 
es posa nerviós.

PATTI
Vull dir que//

EMMA
(serena)

Sí. Potser sí.

L'Emma agafa un altre bombó.

EMMA
Però potser una bajanada 
diferent. No el que pensem.

El Patti se la mira, sorprès.

EMMA
No m'importa el com. Jo vull el 
perquè.

Es queden callats. El Patti mira la caixa de bombons, 
tens.
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Comença a fer-se fosc. Per la finestra encara entra una 
mica de llum del dia. L'Àlex està estirada al sofà, amb 
la televisió posada de fons. Va vestida amb l'uniforme i 
no s'ha tret ni les sabates.

La Natàlia entra al menjador. Encén el llum i l'Àlex, 
sobresaltada, es gira cap a ella.

NATÀLIA
Hola.

L'Àlex s'incorpora i mira la Natàlia, enfadada.

ÀLEX
Tu no tens aturador, no?

NATÀLIA
Àlex. No he pogut respondre. 
Estava//

L'Àlex s'aixeca.

ÀLEX
Ja sé on estaves. T'ha servit 
d'alguna cosa, l'excursioneta?

La Natàlia la mira, ferida, sense dir res. 

ÀLEX
Publiques l'article sobre la 
Victòria. Abans que puguem fer 
declaracions. I, mira, encara 
forma part de la teva feina.

NATÀLIA
(a la defensiva)

Exacte. És la MEVA feina.

ÀLEX
(la interromp)

Però això d'avui?

La Natàlia no sap què respondre. L'Àlex camina cap a la 
porta. Abans de sortir, es para al costat de la Natàlia. 
Es miren. Sembla que es vulguin abraçar. L'Àlex es gira.

ÀLEX
Sopes sola.

L'Àlex surt del menjador. La Natàlia la mira, impotent. 
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INT. NIT. MAGATZEM (PASSAT)

Fa una nit molt fosca. El Daniel, amb la màscara posada, 
obre una porta metàl·lica i entra en un local. És una 
barreja de magatzem i garatge; és tot gris i a les parets 
hi ha prestatgeries metàl·liques amb caixes i diversos 
objectes. Hi ha una moto antiga, una bicicleta estàtica, 
pesos i eines diverses.

En un sofà vell i trencat hi ha la Victòria. És una dona 
prima, amb el cabell curt i aspecte elegant, atractiva 
tot i la seva edat. Quan sent arribar el Daniel, s'aixeca 
de seguida. El Daniel s'acosta cap a ella mentre es treu 
la màscara. 

VICTÒRIA
Saps alguna cosa?

El Daniel arriba a la seva alçada i la fa seure al sofà 
un altre cop.

DANIEL
No. Res de nou. 

VICTÒRIA
Merda.

DANIEL
Si recordessis de què//

VICTÒRIA
No el conec. No l'havia vist mai.

Els dos es queden callats uns segons. El Daniel seu al 
braç del sofà, encara amb la màscara a les mans. 

DANIEL
Has de marxar d'aquí. 

VICTÒRIA
No seria més fàcil denunciar-ho? 
Es posarien de part me//

DANIEL
Tornaran a venir a per tu. Has de 
marxar. Lluny. Que es pensin que 
has mort. 

La Victòria se'l mira, desconcertada. 
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VICTÒRIA
Per què?

DANIEL
Quan estaves inconscient....al 
bosc. El cotxe estava obert. Hi 
havia una bossa.

El Daniel s'acosta a la moto antiga. Li passa una mà per 
sobre; a l'altra encara duu la màscara.

VICTÒRIA
I?

DANIEL
Estava plena de diners.

VICTÒRIA
(espantada)

Per mi. Pel meu segrest.

DANIEL
Probablement.

El Daniel se la mira.

DANIEL
Són teus.

VICTÒRIA
No, no!

El Daniel s'agenolla al terra, al seu costat.

DANIEL
(amb calma)

No tens sortida. Ho has de fer 
avui. Te'ls portaré i et trauré 
d'Arquella.

El Daniel s'incorpora. La Victòria l'abraça, amb els ulls 
plorosos. Quan se separen, ella el mira.

VICTÒRIA
Per què ho fas?

DANIEL
Ajudar-te?
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VICTÒRIA
Salvar gent.  

El Daniel camina per la sala lentament, pensatiu. 

DANIEL
Ho necessito.  

La Victòria se'l queda mirant fixament. El Daniel es 
recolza a una prestatgeria. Hi ha una fotografia 
emmarcada d'un grup de bombers.

DANIEL
Quan em van dir que ja no podia 
fer-ho... vaig buscar la manera.

La Victòria fa una ullada a la màscara, a les mans del 
Daniel. Ell se n'adona. Se la posa.  

DANIEL
I és més fàcil a l'ombra.

Els dos callen i es miren. Finalment, el Daniel 
s'incorpora.

DANIEL
Torno d'aquí una hora. 

La Victòria l'observa marxar. El Daniel tanca la porta 
darrere seu.

INT. DIA. PIS PATTI (PRESENT)

El Patti està assegut a una cadira del menjador. Observa 
la paret. El mirall torna a estar-hi penjat, però pels 
costats sobresurt un forat irregular.

Fora s'està ponent el sol.  

Algú pica a la porta. El Patti, sorprès, s’aixeca. Tornen 
a picar, amb insistència.

PATTI
Joder, Àlex.

Es dirigeix cap a la porta.

PATTI
(mentre obre)

Què, t’han fet fora de casa?

El Marc l’empeny i entra de cop. Dóna un cop de puny al 
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Patti que el tira a terra. Mentre observa el Patti 
lamentar-se, tanca la porta amb parsimònia. Duu una bossa 
penjada a l'esquena.

MARC
No és res personal. T'ho devia. 

El Patti somica. El Marc l’agafa de la roba i l’arrossega 
pel passadís fins al menjador. Un cop allà el deixa anar 
i observa l’estança. Agafa la màscara de sobre de la 
tauleta i somriu, negant amb el cap. La deixa caure al 
terra. Després s’agenolla al costat del Patti i li agafa 
la mà.

MARC
Això, en canvi, sí que és 
personal.

Li doblega dos dits cap a fora. El Patti crida.

MARC
Puc seguir fins que es trenquin. 
I després d’aquests, vindran 
aquest, i aquest, i aquest...

Mentre ho diu, li va agafant els altres tres dits. Torna 
a agafar-li els dos primers dits, i fa força. El Patti 
gemega.

MARC
I després els de l’altra mà. I 
encara em quedaran els dos peus.

PATTI
(plorant)

No, no, para, siusplau.

MARC
On és?

PATTI
(histèric)

El què?

El Marc fa més força i li trenca els dos dits. El Patti 
xiscla. 

INT. NIT. PIS DANIEL I EMMA (PASSAT)

El Daniel és a l'habitació. Va vestit tot de negre. Treu 
la seva bossa d'esport de sota el llit, i després treu 
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una caixa plena d'objectes, molt ben endreçats. A sota de 
tot hi ha feixos de bitllets. El Daniel els comença a 
guardar molt de pressa dins la bossa. Quan acaba, la 
tanca. S'incorpora. 

EMMA
(off)

Dani? 

El Daniel es penja la bossa a l'espatlla i surt de 
l'habitació. 

DANIEL
Què? 

El Daniel es dirigeix cap al menjador. L'Emma està 
asseguda al braç del sofà, mirant-lo.

EMMA
Què feies?

DANIEL
Preparar-me per marxar. 

EMMA
Acabes d'arribar.

DANIEL
Faig torn de nit un altre cop. 

L'Emma s'aixeca.

EMMA
Sembla que no visquis aquí. 

El Daniel està nerviós. 

DANIEL
Cal? Torne-m'hi? No està la cosa 
per demanar res. 

EMMA
Estic cansada de quedar-me sola 
totes les nits.

DANIEL
És el que hi ha. Me'n vaig a 
treballar.

El Daniel surt ràpidament.
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EMMA
Dani!

El Daniel dóna un cop de porta al sortir.

INT. DIA. PIS PATTI (PRESENT)

El Patti està al terra, agafant-se els dits trencats amb 
l'altra mà. El Marc està ajupit al seu costat, divertit.

MARC
He de reconèixer que t'havia 
subestimat.

(Fa un gest cap a la 
màscara)

El rotllo de superheroi és un 
hobby, o...?

PATTI
No, no, t’equivoques, siusplau…

El Marc li agafa un altre dit de la mateixa mà. El mira 
als ulls fixament. De sobte, torna a fer força.

PATTI
No, no! Són al mirall! Darrere...

El Patti assenyala cap a la paret. El Marc para de cop. 
S’incorpora i va cap allà. 

MARC
No facis cap tonteria.

El Patti es queda somicant al terra. El Marc es mira el 
mirall i l'obvi forat del darrere.

MARC
(sardònic)

Molt bé.

Aparta el mirall. Dins del forat hi ha els feixos de 
diners. El Marc els comença a guardar a la bossa que duu 
penjada.

MARC
Hi és tot?

PATTI
Sí, sí! T'ho juro.
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MARC
(burleta)

Per la teva mare?

El Patti no respon. L'observa, molt espantat. El Marc 
compta els feixos tranquil·lament. 

INT. NIT. ESCALES EDIFICI DANIEL, EMMA I PATTI (PASSAT)

El Daniel baixa les escales amb la bossa, corrent. Es 
creua el Patti, que puja com un zombi. Va vestit igual 
que a la primera escena de l'episodi.

DANIEL
(apressat)

Bona nit!

El Patti només assenteix amb el cap, però no diu res. El 
Daniel nota la seva desgana i para un parell de graons 
per sota del Patti. L'observa pujar. Dubta si dir-li 
alguna cosa. Però la pressa el pot. El Daniel continua 
baixant.

Quan arriba al primer pis, li sona el mòbil. És l'Emma. 
El Daniel sospira i es mira la pantalla uns segons abans 
de penjar. Després torna a guardar el telèfon a la bossa 
d'esport i surt de l'edifici.

INT. DIA. PIS PATTI (PRESENT)

El Marc tanca la motxilla i s'acosta al Patti. 

MARC
I la Victòria?

El Patti dubta.

PATTI
Q-Qui?

El Marc medita durant uns segons. Després, treu un parell 
de feixos de la bossa i li llença al Patti a la cara.

MARC
Ha de morir. Si ho fas tu, són 
teus.

El Marc es gira i comença a caminar cap a la porta. Para 
i mira el Patti una última vegada.
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MARC
Si no, t'hauré de venir a veure 
un altre cop.

El Marc marxa pel passadís.

MARC
(off, en to lleuger)

Ah! I en vull una prova!

El Patti es queda estirat al terra. Sent la porta tancar-
se. Tot i així, no s’atreveix a aixecar-se. S’encongeix 
en si mateix i es queda en posició fetal.

EXT. NIT. CARRERÓ (PASSAT)

El Daniel entra al carreró de darrere de casa. El telèfon 
mòbil torna a sonar amortiguat des de dins de la bossa.

El Daniel sent un soroll. Mira cap a dalt. El Patti està 
caient des del terrat. El Daniel no té temps de 
reaccionar. Li cau a sobre.

Fosa a negre. El telèfon segueix sonant. És l'escena amb 
què hem començat l'episodi.

EXT. DIA. POLÍGON (PRESENT)

Uns peus descalços caminen per l'asfalt. Són de dona.

La carretera està buida. Els camps del voltant tenen el 
color grisós del capvespre. I el silenci és absolut.  

Els peus continuen avançant, lentament, pas a pas. 
Finalment, a la llunyania, apareix un cotxe a tota 
velocitat. La figura aixeca el braç.

El cotxe para i el coductor baixa la finestreta. Es mira 
a la dona.

És la Victòria.

VICTÒRIA
Necessito anar a Arquella. A la 
policia. Siusplau. 

I està desesperada.

FI.


