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I. Presentació 

 
Pattètic és dues històries que es troben. És dos temps que s’afecten. És dos protagonistes que 
divergeixen. I és la demostració que, partint d’una situació similar i amb un mateix objectiu, es 
pot arribar a llocs molt diferents.


Sinopsi general 
Tot comença quan el Patti, un home de mitjana edat trist, mediocre i sense ambicions, decideix 
acabar amb la seva vida. Com que a ell res no li surt bé, quan es llança d’un tercer pis cau sobre 
el seu veí Daniel i el mata. Al costat del difunt descobreix una bossa plena de diners i el que 
sembla una màscara de superheroi, i s’ho emporta tot sense saber el que això comportarà. A 
partir d’aquí es plantegen moltes qüestions: què feia el Daniel amb aquests diners? De què li 
servia la màscara? I, en definitiva, qui era realment?


Les respostes resulten més o menys òbvies per a qualsevol lector de còmics: en Daniel tenia una 
doble identitat. Durant el dia era un guarda de seguretat trist i avorrit, i a les nits es posava una 
màscara per a exercir la seva idea de justícia. Però el que va començar sent un passatemps es va 
acabar convertint en una obsessió. La seva part de vigilant consumia més hores i energies que la 
seva personalitat regular. És així com es va veure involucrat en una situació que probablement li 
anava gran, el segrest d’una dona a qui tothom està buscant, la Victòria.


Com que el Patti no en té ni idea, comença a utilitzar la màscara per realitzar petits vandalismes 
contra tots aquells que l’havien convertit en el fracassat que és. Sota l’anonimat que li atorga la 
disfressa, va perdent la por d’afrontar els seus problemes i recupera les ganes de viure. Però tot 
té un preu. Quan la persona equivocada el veu amb la màscara, el Patti es descobreix implicat en 
la vida secreta del seu veí i en la desaparició de la Victòria. Així doncs, haurà d’evitar que la 
policia el relacioni amb la mort del Daniel i amb el segrest mediàtic, alhora que intenta sortir de 
l’embolic abans que els veritables culpables decideixin acabar amb ell. 


Encara que tirar endavant impliqui tornar a matar.
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Format: minisèrie


Nombre d’episodis: 6


Durada: 6 hores (60 minuts per episodi)


Gènere: policíac, de superherois, drama


Logline: En un intent de suïcidi fallit, el Patti mata el seu veí Daniel i 
acaba suplantant la seva identitat com a vigiliant emmascarat.



Tema 
Quan es tracta del bé i el mal, els extrems es toquen. 


Si bé l’essència de la sèrie és la figura del vigilant emmascarat, la trama policíaca i la suplantació 
d’identitats, tots aquests recursos ens serveixen per exposar la qüestió de fons. Pattètic vol 
parlar, d'una banda, del que som capaços de fer els éssers humans en una situació límit i, de 
l'altra, d’on és la frontera entre el bé i el mal i fins a quin punt aquesta pot arribar a ser subjectiva.


Estil 
Pattètic té algunes particularitats molt concretes, directament relacionades amb la voluntat de la 
sèrie:


a) Doble temporalitat 
Tota la història està narrada mitjançant dues temporalitats, una de present i una altra de passat, 
que avancen de manera paral·lela i intercalada en tots els capítols. La primera té com a 
protagonista el Patti, i la segona, el Daniel.


Per tal que s’entengui a quina de les dues temporalitats ens trobem, hem jugat amb l’aspecte 
dels personatges i amb el contrast entre estacions o diferents parts del dia. Però el recurs més 
obvi és l’essència mateixa de la trama: el Daniel surt a totes les escenes de passat. Com que al 
present està mort, si ell hi és sabem que ens trobem en un punt anterior. D’aquesta manera 
s’evita donar indicacions textuals a l’espectador i el relat evoluciona de manera més fluïda.


La raó per la qual vam decidir centrar tota una temporalitat en un personatge mort -que, en 
definitiva, ja no podrà alterar la trama- és estètica i funcional. D’una banda, una figura d’acció 
com el Daniel ens permetia donar ritme a moments més pausats del present. D’altra, és una 
manera interessant d’anar desvetllant misteris a l’espectador sense necessitat d’una clàssica 
confessió final. Per tant, hem treballat molt perquè els fets del passat tinguin repercussions 
directes en el present: bona part del que li passa al Patti és conseqüència del que va fer el Daniel 
abans de morir. 


Així mateix, l’alternança entre la història del Patti i la del Daniel és congruent amb el tema del 
projecte. Construeix un contrast clar entre dos personatges que són oposats, per parlar de 
l’ambigüitat de la seva moral. En última instància, no busquem reinventar la imatge del justicier, 
sinó posar els seus dos models clàssics l’un al costat de l’altre. Si el Daniel és un heroi, el Patti és 
un antiheroi, i és en les seves decisions, però també en el seu caràcter, on veiem les diferències i 
les similituds. 
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b) Adaptació del gènere al nostre territori 
La segona característica destacable de Pattètic és que agafa un gènere tradicionalment 
anglosaxó com és el dels superherois i el porta a l’àmbit nacional, buscant punts de trobada amb 
l’espectador català.


Tota l’acció està concentrada a Arquella, un poble fictici d’uns deu mil habitants del Camp de 
Tarragona. Hem situat l’espai de manera no explícita a través de la seva topografia (esments a 
l’Ebre i a Reus, per exemple) i hem inclòs localitzacions pròpies d’aquest entorn rural (com ara 
boscos de ribera i el bar del poble). A més, hem introduït alguns col·loquialismes propis del català 
tarragoní en la parla d’un dels personatges .
1

Aquest intent d’aproximació ha estat un repte en diversos sentits. D’una banda, va en contra de 
la cultura del superheroi extesa des de mitjans del segle XX. Històries com les de Superman o 
Batman se situen en grans ciutats i busquen una certa universalització, mirant d’allunyar-se de 
referents reals per arribar a tothom. Per a nosaltres, fer la història propera implicava concretar, i 
per això era més útil una àrea rural que una metròpoli europea com Barcelona. 


D’altra banda, reduir l’espai requeria limitar el tipus de coses que els podien passar als 
protagonistes (deu atracaments seguits en un poble més o menys gran són possibles, però poc 
versemblants). Per això vam optar perquè la vendetta del Patti fos de caire personal i perquè el 
gran cas del Daniel el provoqués un nouvingut al poble, el Marc. 


c) Minisèrie: menys és més  
Les històries del Patti i el Daniel havien de ser tancades, sense possibilitats de continuïtat, per tal 
de no perdre’n l’essència i no desencaminar-nos cap a relats menys continguts. No hem d’oblidar 
que el Daniel comença la sèrie mort i que el Patti està condemnat, d’una manera o altra. L’única 
manera d’allargar el relat era inflar-lo amb escenes d’acció gratuïtes i moments anecdòtics, i això 
ens va semblar contraproduent. Les sis hores que dura la minisèrie són la mesura justa per 
explicar tots els detalls de la història sense haver d’embotir-hi material de més. 


Hem establert una estructura cíclica, amb elements que es repeteixen a cada capítol -una mort, 
per exemple- i buscant punts de contacte entre les dues temporalitats. Per tal de no sobresaturar 
l’espectador, era necessari que els capítols no fossin excessivament llargs, de manera que sis 
episodis d’una hora eren més adequats que, per exemple, quatre de noranta minuts.


 L’elecció de no fer-ho amb tots els personatges va encaminada, sobretot, a no limitar el target a l’àmbit funcional 1

territorial del Camp de Tarragona. Per tant, la varietat de català predominant és l’estàndard, i els dialectismes puntuals 

són una manera indirecta de situar el microcosmos que hem creat.
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d) El to: l’amarguesa de la violència 
Pattètic és una sèrie que versa entre la foscor i el patetisme. El realisme i la quotidianitat aplicats 
al gènere de superherois li treuen tota la magnificiència, donant lloc a situacions i personatges 
que s’allunyen de les figures d’acció clàssiques i que tendeixen al dramatisme i l’autoconsciència. 
Sobre els protagonistes s’ha instaurat un núvol que els carrega de severitat i rigidesa, i que 
s’anirà fent més tangible a mesura que avança la sèrie. 
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II. Intencions
L’objectiu és aconseguir una sèrie televisiva molt reconeixible, tant en contingut com en forma. Si 
bé el més important és la història, per tal que Pattètic sigui vertaderament interessant cal que 
tingui una identitat pròpia en tots els sentits. 

Fotografia 
Dues temporalitats, dues estètiques. El Patti i el Daniel no són iguals, i la seva percepció del món 
s’assembla ben poc. Per això proposem que el present es caracteritzi per una desaturació de la 
imatge -d’acord amb el seu protagonista més fosc i col·laborant en la sensació d’asfíxia- i que al 
passat s’incrementi el contrast -fent ressaltar el blau cel de la màscara i l’epicitat del Daniel. 
Aquesta tècnica seria un complement adient a l’hora de mecanitzar el pas d’una temporalitat a 
l’altra en la ment de l’espectador.

A més, pensem que és important la introducció de plans descriptius de l’espai, que ens permetin 
entendre per on s’estan movent els personatges. 
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Figura 2: Fotograma amb contrast.Figura 1: Fotograma desaturat.

Figura 3: Tram de l’Ebre a Amposta. Figura 4: Tortosa (possible Arquella). 



Referents 
Com que Pattètic és una hibridació molt particular de gèneres i formes, no era possible trobar-li 
un únic precedent clar. Tot i això, som molt conscients que la sèrie és hereva d’un determinat 
tipus de ficció, cínica i relativista, que ha anat augmentat en popularitat en els darrers trenta anys. 


Un vigilant emmascarat a la petita Arquella 
Quan ens demanen que expliquem la nostra sèrie sempre diem que és un Daredevil (Netflix, 2015) 
“meets” Ventdelplà (TV3, 2005-2010). Aquesta “tagline” resumeix la idea d’agafar la figura del 
vigilant emmascarat i portar-la a una comunitat rutal, petita i tancada, on tothom està relacionat 
d’una manera o altra, i on les activitats superheroiques pesen sobre la vida emocional dels 
personatges. 


Fer-ho nostre 
Hi ha dues ficcions molt recents que han adaptat un gènere tradicionalment anglosaxó, com és el 
de detectius, a l’àmbit nacional. Parlem de la sèrie catalana Kubala, Moreno i Manchón (TV3, 
2012-2015) i de la pel·lícula espanyola La Isla Mínima (Alberto Rodríguez, 2013). Ambdues 
conserven els elements clàssics de les històriques policíaques, però en modifiquen el context 
intradiegètic amb èxit. Per fer Pattètic vam observar com aquest mecanisme aproxima el relat a 
l’espectador d’aquí: aquest hi reconeix elements que li són familiars i amb els quals s’identifica.


El protagonista quixotesc 
Per a la construcció del Patti, van ser de gran inspiració la novel·la A conspiracy of dunces (J.K. 
Toole, 1981), les sèries Fargo (FX, 2014 – en antena) i Breaking Bad (AMC, 2008-2013), i els films  
Super (James Gunn, 2010) i Kick-Ass (Matthew Vaughn, 2010). L’Ignatius, el Lester, el Walter, el 
Frank i el Dave són protagonistes passius i marginals, amb una visió particular del món, que 
decideixen prendre el control de la seva vida i acaben estenent la violència al seu voltant. Cansats 
de sentir-se com uns titelles, i convençuts que mereixen més, utilitzen com excusa una moral 
tova, que no es creuen, per fer-se respectar. Lògicament, la majoria d’aquestes històries acaben 
en desastre. 


A més, Super i Kick-Ass, en concret, resulten especialment interessants com a referent general 
del projecte, perquè patetitzen la figura del vigilant emmascarat. Tot i això, hem de deixar molt 
clar que el seu to de comèdia negra gamberra s’allunya de l’estil més fosc i auster de la nostra 
sèrie. 


La doble temporalitat  
La sèrie judicial Accused (BBC, 2011 – en antena) utilitza una temporalitat de passat per explicar 
les circumstàncies del present. D’aquesta manera, no els calen discursos ni confessions per fer 
entendre a l’espectador el camí que han seguit els acusats. Va ser d’ajuda quan decidíem com 
introduir la temporalitat del Daniel sense limitar-nos al flashback puntual.  
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Producció 
Pattètic va dirigida a un target jove i adult, català, i interessat en el gènere negre i en la cultura del 
superheroi. Tot i que aquesta mena de sèries acostumen a situar-se en ciutats i, per tant, tenen 
més possbilitats d’apel·lar un públic urbà, pensem que el fet de traslladar l’acció a un poble ens 
pot ajudar a ampliar la massa crítica i arribar, també, a l'àmbit rural. A més, Pattètic podria ocupar 
un nínxol que ha quedat desastès des de fa poc, amb la fi de Kubala, Moreno i Manchón. Parlem, 
lògicament, del gènere negre català. 


Pel que fa al tipus de productora que podria estar interessada en la nostra minisèrie, pensem que 
hauria de tenir un perfil similar al de Diagonal TV. Aquesta productora catalana té experiència en 
produir sèries i pel·lícules en l'àmbit autonòmic i nacional; compta amb el precedent d'haver 
produït dues minisèries d'èxit (Les veus del Pamano, 2009 i Olor de colònia, 2012); i és la 
responsable d’haver portat Kubala, Moreno i Manchón a les nostres pantalles. 


Així mateix, pensem que les característiques regionals de Pattètic fan que la seva emissió només 
sigui viable a la cadena autonòmica de Catalunya. És possible que resulti massa particular per a 
TV3, però podria funcionar bé a un canal secundari com el 33. Emmirallant-nos en la graella 
britànica, on minisèries de gènere negre com Happy Valley (BBC One, 2014) tenen cada vegada 
més èxit, i pensant en el nostre públic objectiu, concloem que la franja horària idònia seria el 
“prime time”. 


Finalment, hem de dir que som molt conscients dels avantatges i els inconvenients de Pattètic a 
nivell de producció. És per això que hem elaborat una breu anàlisi DAFO. 


Debilitats Amenaces Fortaleses Oportunitats

És una minisèrie: la 
història és de difícil 
continuïtat.

No té precedents clars: 
el públic no hi està 
acostumat i se’n podria 
distanciar. 

És una minisèrie: la 
història és compacta.

Ocupa un nínxol que 
ara mateix està buit.

Pot resultar difícil 
d’entendre: les imatges 
han d’ajudar a deixar 
clar en quina 
temporalitat ens trobem.

És una minisèrie: el 
format no acaba d’estar 
arrelat al nostre territori. 

És una sèrie de 
superherois sense els  
seus costos habituals: 
no hi ha efectes 
especials ni requereix 
grans inversions en 
vestuari o maquillatge.

No té precedents clars: 
és original. 

Situar l’acció a una 
zona rural de Catalunya 
redueix el target.

Situar l’acció a una 
zona rural de Catalunya 
dóna visibilitat i fa la 
sèrie més pròxima.

S’està donant un èxit 
creixent de sèries de 
gènere similar en l’ambit 
internacional. 
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IV. Personatges 

Patrici “Patti” Simon 

35 anys. Alt, corpulent, d’ulls i cabell clars. És qui té por. El Patti és un home sense cap motivació 
que, gairebé d’un dia per l’altre, es troba sense els dos grans amors de la seva vida: una feina 
com a mecànic i una mare de qui depenia emocionalment. Quan per fi recupera l’ambició, el seu 
infantilisme es transforma en una necessitat salvatge per sobreviure, sense parar-se a pensar en 
conseqüències o en el mal que pugui causar al seu voltant. Té dificultats per relacionar-se, 
perquè se sent incomprès, i és maldestre i poc intel·ligent. Tot i això, aconsegueix explotar la 
tendresa que desperta en altres per aprofitar-se’n. Per tant, el Patti és egoista i poruc, actua com 
una fera que se sent atrapada, però no té una balança moral conseqüent, només una innocència 
perversa. La gran qüestió que plantegen les seves accions és on està el límit justificable del sentit 
de superviviència.


Daniel Borràs  
45 anys. Atractiu i atlètic. Veí del Patti. És qui fa justícia. El Daniel intenta desesperadament omplir 
un buit a la seva vida. Té un desig malaltís d’heroïcitat, fins al punt que sembla estimar més la 
seva segona indentitat que la seva dona. És un home carismàtic, acostumat a ser tractat amb 
respecte i a ser admirat per aquells que l’envolten. Valent, ràpid i agut, sap treure’s les castanyes 
del foc. Té un sentit de la justícia totalment pla, d’extrems i en blanc i negre, on no hi caben el 
relativisme ni els dubtes. La gran qüestió que plantegen les seves accions és fins a quin punt un 
heroi ho és per altruïsme i no per autogratificació.  

Alexandra “Àlex” Simon 
29 anys. Alta, en forma, d’ulls i cabell clars. Germana del Patti. És qui vetlla per la llei. L’Àlex es 
pren la seva feina als Mossos d’Esquadra amb total serietat. És intel·ligent i forta. El seu costat 
competitiu la porta a saltar-se les ordres directes quan creu que té raó sobre un cas. Tot i ser una 
mica inaccessible emocionalment, està molt més equilibrada que el seu germà, probablement 
perquè va abandonar el niu molt aviat. El fet que la seva mare la rebutgés per ser lesbiana l’ha fet 
una persona defensiva i susceptible. Actua amb arrogància, però es nota que és insegura i tem 
que la traeixin. És la parella de la Natàlia.  

Emma Moragas 
43 anys. Grassoneta, guapa, càlida. Dona del Daniel. És qui posa seny. L’Emma és una dona 
dolça que acaba patint les conseqüències de ser crèdula. És llesta i perspicaç emocionalment, 
però li costa desconfiar de la gent. Feia d’àncora del Daniel, el mantenia de peus a terra, i es 
converteix en l’obsessió amorosa del Patti. Està absolutament enamorada del seu marit, fins al 
punt d’haver-se acostumat a definir-se més per “ser la dona de” que pels seus propis mèrits, tot i 
ser una psicòloga competent. De mica en mica, anirà recuperant la seva autonomia. 
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Victòria Ambrós  
68 anys. Elegant, de cabell curt i canós. És qui pateix. La Victòria és una dona marcada per la 
pèrdua. S’ha recolzat emocionalment en el seu marit durant molts anys. Li agrada sortir a córrer. 
És forta i molt valenta, no perquè no tingui por, sinó perquè s’hi enfronta.


Robert Serra  
67 anys. Auster, amb barba. Marit de la Victòria. És qui manipula. El Robert viu anclat en el passat 
i en el seu desig de venjança. És un home de poques paraules, senzill i calculador. No té do de 
gent, però és intel·ligent, molt pacient i tranquil. Tot i que no acaba d’agradar-li ser el centre 
d’atenció, era un bon mestre i estimava la seva feina. Utilitza expressions del Camp de Tarragona.


Marc Tomàs  
37 anys. Corpulent, molt fort, totalment rapat. Criminal a sou. És qui fa mal. El Marc és un home 
mogut pels diners, sense cap altra guia moral que la de deixar la feina feta. Es converteix en el 
gran antagonista del Patti sense tenir un problema personal amb ell; simplement vol acabar 
l’encàrrec que li han fet. Tot i que acostuma a mantenir-se a la rereguarda, li agrada fer-se notar 
amb el seu posat intimidant. És fort, pragmàtic i no té miraments. 

Natàlia Ventura 
27 anys. D’aspecte juvenil, molt maca. Periodista. És qui es fica on no toca. La Natàlia té una 
curiositat infinita. La importància que dóna al seu deure com a periodista li queda gran. És 
ambiciosa, alegre, ocurrent i impulsiva. Té carisma i ho sap. Li encanta parlar i és com un llibre 
obert, qualitats que xoquen amb el caràcter de l’Àlex, a qui no sempre acaba d’entendre. 


Sebastià “Seba” Marquès 

50 anys. Planer, gras, amb bigoti. És qui acompanya. Al Seba li encanta la seva feina com a 
mosso d’esquadra, però amb els anys ha après a relativitzar-la. És un savi de carrer, dels que 
coneixen molts refranys i de tot en fan broma. Tot i això, no té miraments a l’hora de frenar els 
impulsos detectivescos de l’Àlex, com un pare relaxat que sap quan dir prou. 


Francesc Vidal

24 anys. Hipster, amb ulleres de pasta i cua. És qui no sap res. El Francesc treballa amb la Natàlia 
al Setmanari Arquella. Fa poc que s’ha graduat i que ha tornat de Barcelona, i es pensa que la 
clau del periodisme són les xarxes socials. Li costa prendre’s les coses seriosament, és poruc i 
una mica beneit, però en el fons el que més li importa és donar la notícia. Encara que no sempre 
ho faci bé.


Quim Pamies

59 anys. Gras i barroer. És qui provoca. El Quim és el propietari del taller mecànic del poble i ex-
cap del Patti. Tracta els seus treballadors com si en fos el patriarca. És insensisble i poc delicat.
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V. Mapa de trames 
Patti com a vigilant
• El Patti s’intenta suïcidar però acaba matant el Daniel. Al costat del cadàver troba una bossa 

plena de diners i una màscara i se l’emporta.

• El Patti demana al Quim que el torni a acceptar a la feina, però ell se’n burla. El Patti l’apallissa 

amb la màscara. El Marc el veu. 

• Sota les amenaces del Marc, el Patti li entrega la bossa amb els diners i accepta matar la 

Victòria.

• El Patti es reuneix amb la Victòria. El Marc els ataca i el Patti el mata.

• Quan la Victòria li diu que anirà a la policia, el Patti la mata. 

• El Patti és descobert per la Natàlia i la mata. 

• El Patti explica a la policia tot el que recorda de l’home emmascarat. La descripció encaixa a la 

perfecció amb el Robert.

• El Patti, emmascarat, va a comissaria i veu sortir el Robert. Sense pensar-s’ho, li dispara un tret 

i el mata. 


Daniel 
• El Daniel deixa el cos de bombers després que una nena petita mori per culpa d’ell.  

• El Daniel troba feina com a guarda de seguretat. 

• El Daniel para un intent de violació i porta l’atacant a la policia. S’espera davant de comissaria i 

quan veu que el noi surt en llibertat per falta de proves, el segueix i l’apallissa.  

• El Daniel menteix a l’Emma i li diu que s’ha apuntat a boxa al gimnàs del poble. 

• El Daniel s’enfronta a un grup de neonazis totalment desarmat i, lògicament, acaba a l’hospital.  

A partir d’aleshores començarà a utilitzar la porra i la màscara. 

• El Daniel diu a l’Emma que les lesions són del boxa. 

• El Daniel aconsegueix una “side-kick”. 

• El Daniel es deixa portar per l’adrenalina i fa un petó a la “side-kick”, molt més jove que ell. Ella 

el rebutja. 

• La “side-kick” del Daniel acaba detinguda. 

• El Daniel i l’Emma tenen problemes. Ella es pensa que té una amant. 

• El Quim ofereix unes peces robades al Daniel i ell descobreix que hi ha una xarxa de compra-

venda de cotxes robats muntada a la zona. Com que investigar-ho li queda gran, comença a 
parar robatoris.


• El Daniel s’enfronta a tres lladres de cotxes. Un d’ell és el Marc. 

• El Daniel porta el cotxe a arreglar al taller del Quim i reconeix el Marc.

• El Daniel segueix el Marc quan surt del taller. Veu com intenta segrestar la Victòria i intervé per 

salvar-la. 

• El Daniel té la Victòria amagada al magatzem. Es compromet a ajudar-la a fugir i a portar-li la 

bossa amb diners que va trobar al cotxe del Marc.

• El Daniel mor per l’impacte del Patti.
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Marc 
• El Marc fica al cap del Robert la idea de venjar-se de la Victòria per la mort del seu fill. Li ofereix 

un tracte. 

• El Marc intenta segrestar la Victòria, però el Daniel, emmascarat, l’atura. 

• El Marc veu com el Patti apallissa el Quim i l’identifica com l’home emmascarat que el va atacar. 

• El Marc es presenta a casa del Patti i el tortura perquè li reveli on és la Victòria i on té els diners. 

Li ordena que es desfaci de la Victòria.

• El Marc parla per telèfon amb el Robert i li assegura que ho té tot sota control.

• El Marc fa un tracte amb l’Àlex: trobarà el cotxe robat del Robert a canvi que li treguin tots els 

càrrecs per robar cotxes.

• El Marc intervé quan el Patti i la Victòria estan junts i el Patti el mata. 


Àlex-Patti: 
• L’Àlex comprova que l’home que han trobat mort, possiblement suïcida, no és  el Patti. 

• L’Àlex anima el Patti perquè canviï de vida i s’alegra quan comença a veure que ell sembla més 

segur de si mateix.

• L’Àlex explica al Patti que la Victòria ha tornat. 

• L’Àlex, la Natàlia i el Patti van a sopar a un restaurant. Al sortir del restaurant, el Patti s’ofereix a 

portar la Natàlia en cotxe fins a casa seva.

• El Patti explica a l’Àlex que l’home emmascarat els ha atacat i s’ha emportat la Natàlia.  

• Quan el Patti dispara al Robert, l’Àlex el desemmascara.


Patti-Emma:  
• El Patti fa tot el possible per aproximar-se a l’Emma.

• El Patti passa moltes hores a casa de l’Emma i intenta assemblar-se al Daniel el màxim 

possible. 

• L’Emma fa emprovar roba del Daniel al Patti. El Patti li intenta fer un petó però ella s’aparta. 


Robert-Victòria:  
• El Robert segueix obsessionat amb la mort del seu fill fa un parell d’anys. El noi va morir en un 

accident de cotxe, anant a buscar la Victòria al bosc, quan aquesta s’havia fet una lesió corrent. 
Tot i que és irracional, el Robert no pot evitar culpar-la i li fa molta ràbia que ella continuï anant a 
córrer.


• El Robert va al desguàs on tenen el cotxe del seu fill per recollir algunes de les seves 
pertinences. És el Marc qui les hi dóna.


• El Robert coincideix amb el Marc a un bar i comencen a parlar. El Marc li fica al cap la idea de 
venjar-se de la Victòria per la mort del seu fill i li ofereix un tracte: la matarà a canvi de vint mil 
euros. 


• El Robert ven el cotxe al cap del desguàs per aconseguir diners per pagar el Marc.
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• El Robert veu que el Marc l’està vigilant i decideix trucar a la Natàlia per desviar l’atenció cap a 
ell.


• La Victòria torna a casa amb el Robert. Ell li intenta extreure informació sobre el que ha passat, 
però ella només li diu que un home va salvar-la. 


• El Robert s’assabenta de la mort de la Victòria. Pensa que ell és el següent.

• El Robert és detingut per la policia per l’assassinat de la Victòria, el Daniel, el Marc i la Natàlia.


Investigació policial:  
• L’Àlex interroga el Robert sobre la denúncia de robatori del seu cotxe. 

• Després de tres dies desapareguda, la policia comença a donar per morta la Victòria.

• L'Àlex i el Seba interroguen l'Emma sobre el Daniel. Li expliquen que els radars van detectar el 

seu cotxe prop del bosc la nit que va morir, però l’Emma no en sap res. 

• La policía científica descobreix que el Daniel tenia moltes ferides mal curades. Es decarta que 

hagi estat un suïcidi. 

• L’Àlex i el Seba interroguen la Victòria, que assegura no recordar res.

• L’Àlex i el Seba acompanyen la Victòria a casa seva. L’Àlex vol quedar-se vigilant el Robert però 

el Seba li ho denega. 

• L’Àlex comença a vigilar el Robert però el Seba la descobreix i la deriva a administrar denúncies 

de robatoris.

• Entre la paperassa, l’Àlex recupera la denúncia que va fer el Robert pel robatori del seu cotxe. 

Comença a buscar registres de detencions de lladres de peces de cotxe. 

• L’Àlex deté al Marc com a implicat en una xarxa de robatori de cotxes, però li ofereix un tracte 

perquè l’ajudi a trobar el cotxe del Robert. Ell li parla d’un home emmascarat. 

• L’Àlex comparteix amb el Seba la possibilitat que el Robert tingui algú més ajudant-lo, 

possiblement l’home emmascarat.

• L’Àlex rep la notícia de la mort del Marc. Ha perdut l’única manera que tenia d’accedir al cotxe 

del Robert. 

• L’Àlex i el Seba van al desguàs, preguntant per un cotxe com el del Robert, però no n’hi ha ni 

rastre. El cap els insinua la possibilitat que hagi estat venut per peces.

• L’Àlex i el Seba interroguen el Quim. Els confessa que el Marc robava peces pel taller.

• L’Àlex i el Seba interroguen el cap del desguàs, que els confessa que va comprar el cotxe del 

Robert de manera il·legal. 

• L’equip forense troba una bossa plena de diners a casa el Marc.

• El Patti dóna una descripció de l’home emmascarat que coincideix amb la del Robert. Aquest 

és detingut per la mort de la Victòria, el Marc, el Daniel i la Natàlia. 

• L’Àlex dóna un cop de puny al Robert i és acomiadada. 

• Deixen sortir el Robert de comissaria fins a la citació judicial. 

• Al sortir de comissaria, l’Àlex veu com l’home emmascarat mata el Robert. S’hi llença a sobre i li 

treu la màscara. 
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Natàlia:  
• La Natàlia i el Francesc estan escrivint l’article sobre la desaparició de la Victòria. 

• La Natàlia i l’Àlex estan enfadades. L’Àlex no li perdona que s’aprofités de la informació que li 

havia donat sobre el segrest de la Victòria per escriure’n un article. 

• La Natàlia es cola a casa del Robert però ell l’enxampa i truca a la policia. 

• La Natàlia s’entrevista amb el Robert, que li explica que se sent vigilat i li descriu el Marc. La 

Natàlia es compromet a ajudar-lo. 

• La Natàlia i l’Àlex es reconcilien. La Natàlia li explica tot el que li ha dit el Robert. 

• La Natàlia encapçala una caça de bruixes contra l’home emmascarat.

• La Natàlia aconsella al Robert que confiï en la policia.

• La Natàlia intenta que l’Àlex s’adoni que el Robert és una víctima més de tot això.

• La Natàlia truca als diaris de la zona per aconseguir informació sobre el vigilant emmascarat. 

• La Natàlia explica al Robert que l’home que estava vigilant-lo i l’home emmascarat deuen ser la 

mateixa persona.  

• La Natàlia descobreix el Patti amb la màscara i ell la mata.
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MAPA DE TRAMES

Episodi 1 Episodi 2 Episodi 3 Episodi 4 Episodi 5 Episodi 6

Patti com a 
vigiliant

Primers usos 
de la 

màscara. 
El Marc 

l’amenaça.

Primera 
vegada que 
ser justicier 
se li va de 
les mans. 

Mata el Marc. Mata la 
Victòria.

Mata la 
Natàlia.

Dispara al 
Robert. 

Daniel Salva la 
Victòria.

Mor.

Deixa el cos 
de bombers.
Comença a 

fer de 
vigilant.

Comença a 
utilitzar la 
màscara.

Guanya i 
perd una 

“side-kick”.

Descobreix 
una xarxa 

de compra-
venda de 

cotxes 
robats.

Es tanca el 
cicle: 

s’enfronta als 
lladres del 

primer episodi. 

Marc Amenaça el 
Patti. 

És apallissat 
pel Daniel. 

X El Patti el 
mata. 

X X Convenç el 
Robert perquè 

mati la 
Victòria. 

Àlex-Patti Tem que el 
Patti s’hagi 

intentat 
suïcidar.

Explica al 
Patti que la 
Victòria ha 
aparegut.

Interroga el 
Patti sobre 
l’agressió al 

Quim.

Pregunta al 
Patti si 

coneixia el 
Marc.

Van a sopar 
junts.

Li treu la 
màscara.

Patti-Emma Li dóna el 
condol.

Primers 
apropaments

X X Trobada 
incòmoda.

El Patti li fa un 
petó i ella el 

rebutja.

Robert-
Victòria

Ell està 
desesperat.

Ella torna. Ell vol trobar 
l’home 

emmascarat.
Ella queda 

amb el Patti.

No es refien 
l’un de 
l’altre.

Ella mor. Ell havia 
contractat el 

Marc per 
matar-la.

Investigació Busquen la 
Victòria.

La mort del 
Daniel els 

sembla 
sospitosa.

Pensen que 
el cotxe robat 
del Robert  hi 

està 
relacionat. 

Aldarulls per 
la paranoia 

que s’ha 
estès al 
poble.

Investiguen 
l’home de la 

màscara.

Detenen el 
Robert.

Deixen el 
Robert en 

llibertat per la 
pallissa que li 
dóna l’Àlex.

Natàlia Es cola a 
casa del 
Robert.

Ella i l’Àlex 
estan 

enfadades.

Entrevista el 
Robert.

L’Àlex i ella 
es 

reconcilien.

Publica una 
descripció de 

l’home 
emmascarat.

X Encapçala 
la caça de 

bruixes 
contra 

l’home de la 
màscara.
El Patti la 

mata.

X
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VI. Sinopsi dels episodis  

Episodi 1 
El Patti s’intenta suïcidar llançant-se des d’un tercer pis, però impacta sobre el seu veí Daniel i el 
mata. Al costat del cadàver troba una bossa amb diners i una màscara, i se l’emporta.


Els mitjans de comunicació entrevisten el Robert Serra sobre la desaparició de la seva dona. 
Mentre el Seba i un altre mosso d’esquadra escorcollen la casa del Robert, l’Àlex l’interroga. El 
Robert havia denunciat el robatori del seu cotxe poc temps abans del segrest de la Victòria. 
Després de trobar una sabata de la Victòria al bosc, comencen a buscar gravacions de seguretat 
de la zona i en troben unes que hi situen el cotxe del Daniel a l’hora aproximada del segrest. A 
més, l’autopsia del Daniel revela que tenia moltes lesions mal curades. 


La Natàlia i l’Àlex discuteixen perquè la Natàlia fa moltes preguntes sobre el cas de la Victòria, i 
l’Àlex no pot perdonar-li que en publiqués un article quan li havia demanat que no ho fes. Arrel 
d’aquesta discussió, la Natàlia convenç el Francesc perquè l’acompanyi a casa del Robert. Com 
que el Robert no vol parlar amb ells, ella decideix colar-se a la casa per veure què hi troba. El 
Robert l’enxampa i truca a la policia. Mentre esperen que arribi, la Natàlia l’intenta convèncer 
perquè li doni una oportunitat d’entrevistar-lo. Després de veure que el Marc l’està vigilant, el 
Robert accepta.


El Patti intenta recuperar la seva feina al taller mecànic, però el seu cap, el Quim, l’humilia. Davant 
d’això, el Patti decideix tornar a tirar-se des del terrat. A l’últim moment, però, troba la màscara 
de superheroi a la butxaca i té una idea millor: amb la màscara posada dóna una pallisa al Quim 
com a venjança. Un cop ho ha fet, surt corrents i es treu la màscara per vomitar dels nervis. Algú 
el veu: és el Marc i duu un morat molt lleig a la cara. El Marc es presenta a casa del Patti, el 
tortura, s’emporta els diners i li ofereix un pacte: si el Patti mata la Victòria podrà seguir vivint.


A la temporalitat de passat, el Daniel està frustrat amb la seva feina de guarda de seguretat i 
realitza petits actes com a vigilant emmascarat. Una nit, s’enfronta a tres homes que estaven 
intentant robar un cotxe. Un d’ells escapa: és el Marc. Quan el Daniel porta el seu cotxe a arreglar 
uns dies més tard, descobreix que el nou mecànic és, precisament, el Marc. El Daniel decideix 
seguir-lo i presencia l’intent de segrest de la Victòria. Amb la màscara posada, el Daniel es pega 
amb el Marc i el para a temps. El Daniel amaga la Victòria a un magatzem i la convenç perquè fugi 
del poble. Es compromet a ajudar-la i li diu que aquella mateix nit li portarà la bossa amb els 
diners del segrest que va trobar al cotxe del Marc. Però quan està sortint de casa el Patti li cau a 
sobre i el mata.


A l’última escena, la Victòria surt del magatzem on porta dies amagada, esperant el Daniel, i fa 
autoestop perquè la portin al poble.


�17



 







 

 

 

�18

PRESENT - PATTI

Intent de suïcidi 
del Patti i mort 

del Daniel.

Ús de la 
màscara per a 

vendetta 
personal.

Amenaça del 
Marc i aparició 
de la Victòria.

PASSAT - DANIEL

Frustració del Daniel 
i enfrontament amb 

els lladres de cotxes. 

Intent de suïcidi 
del Patti i mort 

del Daniel.

Figura 5: esquema resum episodi 1

Segrest de 
la Victòria.



Episodi 2 
La Natàlia entrevista el Robert. Es dóna un “power swing”, perquè cap dels dos acaba de refiar-
se de l’altre. El Robert li explica com va morir el seu fill: va anar a buscar la Victòria al bosc quan 
aquesta es va lesionar fent fúting, i va tenir un accident de cotxe. Els interromp una trucada de 
comissaria: la Victòria ha tornat. 


L’Àlex i el Seba interroguen la Victòria, que assegura no recordar res, tret d’haver-se despertat al 
mig del bosc i deambular perduda fins la carretera. No sap de qui refiar-se i decideix protegir la 
identitat del Daniel, sense saber que està mort. La policia li ofereix que es quedi a comissaria, 
però ella està desitjant sortir d’allà. El Robert la rep amb els braços oberts. La Victòria li explica 
tot i li parla de l’home emmascarat que l’ha ajudat. 


L’Àlex no es refia del Robert i comença a vigilar-lo. El Seba la descobreix i fa que l’apartin del cas, 
de manera temporal fins a que es relaxi. La deriven a admnistrar denúncies de trànsit. Entre la 
paperassa, l’Àlex recupera la denúncia que va fer el Robert pel robatori del seu cotxe i decideix 
seguir la investigació per aquí. Comença a buscar registres de detencions de lladres de peces de 
cotxe que es trobin en llibertat. Acaba trobant la fitxa del Marc i el deté, però li ofereix un tracte 
perquè l’ajudi a trobar el cotxe del Robert. El Marc accedeix, i després aprofita l’oportunitat per 
parlar-li d’un home emmascarat que es dedica a cometre accions violentes i del qual ell mateix va 
ser-ne víctima.


L’Àlex explica al Patti que la Victòria ha tornat. El Patti es presenta a casa de la Victòria. Li explica 
que el Daniel és mort, que l’ha matat la mateixa persona que volia matar-la a ella. Li diu que el 
Daniel era amic seu i que abans de morir li havia demanat que la protegís. Ella no acaba de 
creure-s’ho, fins que el Patti li diu que té els diners i que l’ajudarà a escapar. Es citen l’endemà a 
la sortida del poble, però finalment ella no es presenta. Enfadat, el Patti es posa a deambular pel 
poble. Veu un grup de joves bebent, fent soroll a la plaça i cridant coses a una noia que passa. El 
Patti es posa la màscara i s’hi encara. Un dels joves s’hi enfronta. El Patti li pega un cop de puny i 
el tomba, fent-lo caure sobre les ampolles de vidre. Espantat pel que ha fet, el Patti surt corrents. 


La Natàlia prepara un sopar romàntic a l’Àlex i es reconcilien.


En la temporalitat de passat, el Daniel està treballant de bomber. Perden el control d’un incendi i 
una nena petita mor per una decisió errònia del Daniel. El Daniel va al funeral de la nena morta i el 
pare de la criatura li dóna les gràcies per haver recuperat el cos de la seva filla. Consumit per la 
culpa, el Daniel perd la seva capacitat de reacció davant d’emergències i l’obliguen a deixar els 
bombers. Troba la seva nova feina com a guarda de seguretat. Al pàrquing del centre comercial 
veu com un noi intenta forçar una noia i intervé. Se l’emporta a comissaria, però el noi surt 
després d’unes hores per falta de proves. El Daniel el segueix fins a casa seva i l’apallissa. Li diu 
a l’Emma que ha trobat una nova afició per treure’s del cap el cos de bombers: la boxa. 
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PRESENT - PATTI

El Patti vol donar 
una lliçó a un 

adolescent incívic 
però perd el control.

El Patti es presenta 
a casa de la Victòria  

i pacten una 
trobada.

El Patti descobreix 
que la Victòria ha 

aparegut.

PASSAT - DANIEL

El quasi violador és 
deixat en llibertat i el 

Daniel l’apallisa.

El Daniel deixa el cos de 
bombers i para un 
intent de violació.

Incendi i mort de la 
nena per culpa del 

Daniel.

Figura 6: esquema resum episodi 2



Episodi 3 

El Robert truca a la Natàlia. Ha llegit l’article que ella ha publicat i li agrada. Vol que l’ajudi a 
mobilitzar la gent per trobar l’home emmascarat que la Victòria va veure, convençut que la seva 
dona delira i que aquest home no és el seu salvador, sinó el culpable. La Natàlia accedeix. De 
seguida, la notícia que un llunàtic amb una màscara blava està atacant a gent comença a córrer 
pel poble. 


L’Àlex, el Seba i la resta del cos de Mossos d’Esquadra han de començar a parar aldarulls 
provocats per la paranoia que s’ha estès per Arquella. 


El Quim ja ha sortit de l’hospital i el Patti va a veure’l al taller. Torna a demanar-li que el contracti. 
El Quim s’hi nega i el Patti es posa violent. Quan el Patti ha marxat, el Quim truca a la policia. 
L’agent encarregat de la denúncia avisa l’Àlex, i tots dos van a parlar amb el Patti. Ell admet que 
el Quim l’havia fet fora,  però nega haver-li fet mal. Com que el coneixen, és tan bonifaci i no hi ha 
més proves que la paraula del Quim, el deixen estar.


El Patti torna a presentar-se a casa de la Victòria. Ella li diu que ja no vol fugir, que confia que la 
policia ho arreglarà tot. El Patti està desesperat i es planteja atacar-la allà mateix, però el Robert 
fa notar la seva presència portant-los alguna cosa per picar. Finalment, el Patti proposa un pacte 
a la Victòria: quedaran al bar Arquella, un lloc públic, i li donarà la bossa amb els diners. Ella 
accepta. Quan es reuneixen, el Patti li diu que ha deixat els diners al cotxe per seguretat. La 
Victòria s’hi resisteix, però acaba accedint a acompanyar-lo amb la condició que ella es pugui 
mantenir a uns metres d’ell. El Patti la guia fins a un carrer buit, on hi ha deixat una barra 
metàl·lica. No s’atreveix a posar-se la màscara perquè sap que a aquestes alçades, és gairebé 
més perillós dur-la que no. 


S’està preparant per atacar la Victòria quan algú se’ls acosta des de darrere. És el Marc i duu una 
pistola. La Victòria el reconeix a l’instant i entra en pànic. Intenta córrer però el Marc l’agafa. 
Abans que pugui fer-li res, però, el Patti dóna un cop al cap al Marc i el deixa estabornit. Després, 
recull de terra la pistola del Marc i el dispara per rematar-lo. La Victòria fuig corrents. 


A la temporalitat de passat, el Daniel i l’Emma veuen que la façana d’una botiga d’alimentació  on 
acostumen a anar està plena de pintades racistes. El Daniel parla amb el propietari, àrab, que 
desconeix qui ha fet les pintades i que li diu que no és la primera vegada. El Daniel es presenta a 
la botiga amb un pot de pintura i unes brotxes i s’ofereix per esborrar-les. A la nit, espera amagat 
a prop de la botiga. Apareixen uns nois amb aspecte de neonazis, forts, rapats, i amb uns pots de 
pintura en esprai. El Daniel els ataca. Però aquesta vegada, qui acaba rebent una pallisa és ell. El 
Daniel surt de l’hospital a Reus. Camina amb dificultat i té una costella trencada. Descobreix que 
el grup de neonazis ha trencat l’aparador de la botiga i ha atacat al propietari àrab. A la seva 
següent sortida com a vigilant, El Daniel va amb la porra a la mà i amb la màscara posada.
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PRESENT - PATTI

El Patti mata el 
Marc.

El Patti i la Victòria es 
troben.

El Patti amenaça el 
Quim.

PASSAT - DANIEL

El Daniel comença 
a utilitzar la porra i 

la màscara.

El Daniel s’enfronta a un 
grup de neonazis i acaba 

amb una costella 
trencada.

El Daniel veu les 
pintades racistes.

Figura 7: esquema resum episodi 3



Episodi 4 

L’Àlex rep la notícia de la mort del Marc. Ha perdut el seu contacte amb els lladres de cotxes. La 
Natàlia li diu que la descripció del Marc coincideix amb la de l’home que vigilava la casa del 
Robert. Per a l’Àlex, això és una prova més de la culpabilitat del Robert, però la Natàlia intenta 
que s’adoni que el Robert és una víctima més i l’empeny perquè investigui qui és l’home 
emmascarat. 


L’Àlex i el Seba van al desguàs, preguntant per un cotxe com el del Robert, però no n’hi ha ni 
rastre. El cap els insinua la possibilitat que hagi estat venut per peces. Seguint el seu consell van 
a investigar el taller del Quim. El Quim acaba confessant que el Marc robava peces per utilitzar-
les al taller, però no sap res de la seva mort ni del Robert. Aprofita per explicar a la policia que 
l’home emmascarat el va apallissar brutalment. L’Àlex ho relaciona immediatament amb el cas 
Victòria. 


L’Àlex va a visitar el Patti al seu pis. Li ensenya una foto del Marc i li pregunta si el coneixia, 
perquè treballava al taller del Quim. El Patti es posa nerviós i ho nega, afegint que possiblement 
és l’home que va substituir-lo quan el van acomiadar. Quan veu la confiança cega que l’Àlex té en 
ell, el Patti està temptat d’explicar-li tot. Però l’Àlex el felicita per haver començat a fer reformes i 
estar deixant enrere la seva mare, i li diu que està molt orgullosa d’ell. Davant d’això, el Patti 
s’acovarda i decideix que, ara que ha acabat amb el Marc, l’únic que ha de fer és assegurar-se 
que la veritat no surt a la llum.


El Patti es disculpa amb la Victòria. Li diu que va matar el Marc per protegir-la. Ella el creu però li 
diu que vol parlar amb la policia. Com que veu que no la podrà convèncer que no ho faci, el Patti 
va a buscar-la a casa seva i acaba atropellant-la amb el cotxe. La Victòria mor a l’instant. 


El Seba interroga l’Emma sobre el Daniel. Vol saber si estava ficant en algun embolic per acabar 
patint tantes lesions. L’Emma li diu que el Quim era el mecànic habitual del Daniel. El Seba 
conclou que el Daniel també ha estat una víctima de l’emmascarat. Li ho comunica a l’Àlex.


A la temporalitat de passat, el Daniel veu un grup de nois increpant una adolescent i decideix 
actuar. Mentre s’hi encara, però, la noia demostra que pot defensar-se sola. La jove insisteix per 
acompanyar el Daniel en alguna de les seves aventures. Ell hi accedeix. Junts, comencen a parar 
petits crims. El Daniel, abrumat per la pujada d’adrenalina i l’admiració que la noia sent per ell, 
inenta fer-li un petó. La noia el rebutja i comença a fer de vigilant pel seu compte. En una de les 
seves excursions nocturnes, acaba detinguda i imputada per agressió. El Daniel torna a treballar 
sol.
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PRESENT - PATTI

El Patti mata la 
Victòria. 

El Patti intenta 
convèncer la 

Victòria que no vagi 
a la policia. 

PASSAT - DANIEL

La noia acaba 
detinguda. 

La noia rebutja el 
Daniel.

El Daniel coneix una 
noia que es 

converteix en la seva 
“side-kick”.

Figura 8: esquema resum episodi 4

El Patti convenç la 
Victòria que va matar 

el Marc per ella.



Episodi 5 
Comença la investigació per l’assassinat de la Victòria. L’Àlex cada vegada està més 
obsessionada en trobar proves contra el Robert. Investigant sobre la mort del Marc, l’Àlex i el 
Seba tornen a interrogar el cap del desguàs, que acaba confessant que va fer tractes amb el 
Robert per comprar-li el cotxe de manera il·legal: a ell li sortia a bon preu i al Robert li anava bé 
que el pagament no quedés registrat. 


El Patti està convençut que l’enxamparan, si no és que ho han fet ja. Inenta desfer-se de la 
màscara en diverses ocasions, però sempre s’acaba acovardint. Ha perdut la seva nova 
guanyada seguretat i té una trobada amb l’Emma molt incòmoda. Se sent més patètic que mai. 


L’Àlex demana a la Natàlia que busqui informació sobre el vigilant amb la màscara blava a diaris 
de la zona. La Natàlia està encantada de sentir-se inclosa en la investigació, i ella i el Francesc 
comencen a recollir testimonis. No hi ha informació concloent, i l’Àlex comença a pensar que tot 
ha estat una llegenda urbana i que el vigilant emmascarat no existeix. 


El Robert s’assabenta de la mort de la Victòria i tem que ell sigui el següent. La Natàlia va a 
veure’l per prevenir-lo que l’home que l’ha estat vigilant i l’home emmascarat podrien ser la 
mateixa persona. El Robert sap que és impossible perquè el Marc és mort, però per treure-se-la 
de sobre i desviar el seu interès li acaba donant la raó. El Robert i la Natàlia inicien una caça de 
bruixes contra l’home emmascarat. 


El Seba envia un equip forense a investigar a fons la casa del Marc i hi troben amagada la bossa 
plena de diners.  


L’Àlex, la Natàlia i el Patti van a sopar. Al sortir del restaurant, l’Àlex rep una trucada de 
comissaria i ha de marxar corrents. El Patti s’ofereix a portar la Natàlia en cotxe fins a casa seva. 
Mentre condueix, un cotxe se’ls interposa a la carretera i fa estavellar el Patti contra un arbre. 
Amb el sotrac, la guantera s’obre de cop i la màscara queda al descobert. La Natàlia lliga caps i 
surt corrents del cotxe. El Patti la persegueix i l’atrapa, i li dóna un cop el cap que la deixa 
inconscient. La carrega al cotxe de nou i condueix fins al bosc. Un cop s’han allunyat d’Arquella, 
el Patti descarrega la Natàlia. Després de dubtar molt acaba disparant-li amb la pistola del Marc i 
torna a pujar al cotxe, abandonant el cadàver. El Patti truca a l’Àlex i li diu que l’home 
emmascarat els ha atacat i s’ha emportat la Natàlia. 


A la temporalitat del passat, el Daniel porta a arreglar el seu cotxe al taller del Quim. El Quim li 
explica que d’aquí dos dies li arribaran unes peces en stock que li sortiran més bé de preu. 
L’Emma proposa al Daniel que facin un viatge junts i ell accepta. A la nit, però, vigila el taller del 
Quim i hi veu entrar un camió ple de peces. El Daniel segueix el camió i arriba fins al desguàs. 
S’adona que hi ha muntada una màfia de cotxes robats a la zona. 
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PRESENT - PATTI

La Natàlia 
descobreix el 

Patti.

El Patti mata la 
Natàlia.

El Patti intenta 
desfer-se de la 

màscara.

PASSAT - DANIEL

El Daniel descobreix 
una xarxa de compra-

venda de cotxes 
robats.

Sembla que el Daniel i 
l’Emma arreglaran les 

coses. 

El Quim ofereix al 
Daniel peces de 
cotxe robades.

Figura 9: esquema resum episodi 5



Episodi 6 

Amb la informació que els ha donat el cap del desguàs, el Seba deté el Robert.  

El Patti està sent atès per una ambulància, al costat de l’Àlex. El Patti explica a la policia que 
l’home de la màscara el va apallissar i no va poder fer res per salvar la Natàlia. A comissaria, el 
Patti descriu tot el que recorda d’aquest home emmascarat i la descripció encaixa a la perfecció 
amb el Robert. 

L’Àlex entra a la sala d’interrogatoris i colpeja el Robert, demanant-li per la Natàlia. Quan 
s’assabenta que l’han trobada morta, l’Àlex es llença sobre el Robert, i comença a apallissar-lo 
brutalment. El Robert acusa l’home de la màscara però l’Àlex li acaba trencant el nas. Davant 
d’aquesta situació, l’Àlex és acomiadada i el Robert deixat en llibertat fins a la citació judicial. 

El Patti es creua amb l’Emma per l’escala i s’ofereix a ajudar-la a empaquetar les coses del 
Daniel. L’Emma està desolada i el Patti l’abraça tímidament i li promet que l’ajudarà. Junts 
comencen a buidar els armaris de roba del Daniel i l’Emma fa emprovar-li una jaqueta. Durant uns 
instants, l’Emma mira el Patti i veu el Daniel, i el Patti aprofita aquest moment de xoc per fer-li un 
petó. L’Emma l’aparta.     

Amb la màscara posada, el Patti es passeja pel poble cap a la comissaria. Tothom el mira amb 
pànic. El Robert surt de comissaria. L’Àlex l’està esperant i veu com el Patti, amb la màscara 
posada,  s’apropa al Robert i li dispara al pit. L’Àlex i l’home emmascarat es miren cara a cara. 

A la temporalitat del passat, el Daniel ha començat a investigar la xarxa de compra-venda de 
cotxes robats. Un dia, sortint del desguàs, es creua amb un BMW platejat. Dins hi va el Robert. El 
Marc l’està esperant a la porta. El Daniel no els veu.  

El Daniel s’ha proposat parar tots els robatoris que pugui, i es passa les nits fent patrulla. Una nit 
passa per davant d’un bar, dins hi ha el Robert i el Marc, parlant. Ara que el Robert ha venut el 
cotxe, poden fer tractes. El Robert li explica com va morir el seu fill i el ressentiment que té cap a 
la Victòria. El Marc li insinua que va ser culpa de la seva dona i li fica al cap la idea que no és just 
que ella segueixi viva. El Marc li proposa un tracte: a canvi dels 20.000 euros que ha tret de 
vendre el cotxe, se n’ecarregarà ell.  

A l’última escena de passat, el Daniel s’enfronta als tres lladres del primer episodi. Un d’ells és el 
Marc. A l’última escena de la sèrie, l’Àlex es llença sobre l’home emmascarat i li treu la màscara. 
Quan veu el Patti, obre molt els ulls, sorpresa.  

FI. 

�27






















�28

PRESENT - PATTI

El Patti dispara al 
Robert i és 

desemmascarat per 
l’Àlex.

El Patti fa un petó 
a l’Emma i ella el 

rebutja.

El Patti dóna una 
descripció de l’home 

emmascarat que 
encaixa amb el 

Robert.

PASSAT - DANIEL

El Daniel comença a 
investigar la xarxa 

de compra-venda de 
cotxes.

El Daniel s’enfronta 
als tres lladres de 
cotxes del primer 

episodi. 

Sense saber-ho, el 
Daniel podria haver 

parat el pla del 
Robert i el Marc.

Figura 10: esquema resum episodi 6
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