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Presentació

Format
Nombre d’episodis

Sèrie
10 episodis/temporada

Durada

40min/episodi

Gènere

Drama

Logline

Un grup eclèctic de jugadores d’hoquei patins
han d’aprendre a ser un equip per mantenir
la secció femenina del seu club, mentre
s’enfronten als dilemes de l’adolescència.
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Sinopsi general
Tot comença quan l’Anna, que acaba de tornar al seu poble després de finalitzar els estudis
a Barcelona, es converteix en l’entrenadora de l’equip d’hoquei de la seva germana petita,
l’Emma, per poder salvar la secció femenina del club, que després de moltes derrotes
acumulades i l’abandonament de l’anterior entrenador, veu perillar la seva existència.
L’Emma se sent eclipsada per la seva germana i compartirà les seves frustracions amb la
seva amiga Laila, a la que coneix de tota la vida i amb la que també comparteix equip, fins
que l’Emma decideix que és millor que segueixi jugant en un altre equip. Això farà que les
dues es vagin distanciant.
Les altres noies de l’equip, la Raquel, la Flor, la Lorena, la Gina i la Berta, també hauran
de trobar el seu lloc i començar a definir-se, dividides entre el desig de destacar i el de
pertànyer. Fugir dels estereotips que les estanquen però alhora aprendre a conviure amb
ells.
Mentre intenten trobar el seu lloc dins la societat, també s’aniran adonant que han de trobarlo dins el seu propi equip. De mica en mica els seus esforços es veuen recompensats i
comencen a ser un equip més cohesionat i així, tot i les diverses baralles i malentesos entre
elles, s’adonaran que cadascuna d’elles és una peça imprescindible dins l’equip i que per
això, s’han d’acceptar i respectar.
Al final de la temporada acaben sent amigues i entenent-se com a equip, tot i que això
no és suficient per salvar la secció femenina. Igualment, el seu triomf no és ser un equip
guanyador, sinó simplement ser un equip.
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Tema
El tema central de la nostra sèrie és l’adolescència femenina. Volem tractar temes propis
d’aquesta etapa com ara els conflictes entre amistats, les primeres relacions amoroses
i sexuals, els canvis del cos… També volem mostrar altres temes que no apareixen tan
sovint a la ficció televisiva: la regla, el món de l’esport femení, les relacions mediades per
les noves tecnologies, etc.
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Estil
El to de la nostra sèrie és molt realista i contingut. Per exemple, volem apostar per la càmera
amb mà i una il·luminació molt natural, així com la música, que volem que sigui diegètica,
és a dir, la música que escoltarien les noies. Volem que la realització sigui molt natural i
propera. També volem incorporar les noves tecnologies, pantalles de mòbil i ordinadors o
aplicacions com ara Snapchat i integrar-les visualment als capítols, basant-nos en models
com Sherlock o House of Cards, en què es busquen noves formes d’incoporar les pantalles
fugint de les formes tradicionals.
Es tracta d’una sèrie coral però cada capítol es basa en la relació entre dues noies. Aquestes
relacions poden ser d’amistat, familiars, amoroses, de companyerisme, etc. En cert sentit
podria recordar al model de Orange Is the New Black en què cada capítol està centrat en
la història d’un personatge. A la nostra sèrie enlloc de centrar-se en una noia, se centra en
la seva relació, sense deixar de banda les trames generals o de les altres noies.
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Intencions
Amb Les de l’hoquei volíem posicionar-nos de manera molt clara: havia de ser la sèrie que
ens hagués agradat veure quan érem adolescents. Així, la nostra intenció des del principi
ha estat parlar de l’adolescència, sempre insistint en parlar-ne des de la perspectiva de
les noies, que sovint estan infrarepresentades a la ficció televisiva dirigida a un públic
adolescent, o directament mal representades.
Ens vam prendre Les de l’hoquei com una manera de reivindicar l’adolescència femenina
de manera honesta, amb certs tocs de gamberrisme propis de l’edat. Els conflictes que
apareixen a la sèrie són els que totes ens hem trobat a l’adolescència: volíem parlar de la
regla, de noies que es peguen, de l’avorriment dels pobles, de millors amigues que en el fons
odies, de primeres vegades que no són ni prou horribles ni prou genials com per recordarles, de noies que s’enamoren d’altres noies. Representar de manera honesta al col·lectiu
LGTBI+ des de l’adolescència també és una intenció clara del nostre projecte, ja que creiem
que en el mateix cas que en personatges femenins sovint han estat infrarepresentats o mal
representats, i per tant allunyant-nos de tòpics o de representacions superficials.
També vam decidir que volíem mostrar l’adolescència a través de l’esport femení. Per una
banda, perquè l’esport femení gairebé no apareix mai als mitjans de comunicació i és
reiteradament ignorat. Alhora, l’esport en equip esdevé un element que aglutina a noies de
molts estils i maneres de ser diferents, permetent-nos representar diversos tipus de noies
i d’adolescència. A més a més, l’hoquei és un esport molt practicat a Catalunya i alhora
bastant desconegut.
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Situar-la en un poble també forma part de la manera d’entendre la sèrie que ens vam
plantejar des d’un principi, volíem apropar-nos a les vides que vam viure als nostres pobles.
Per una banda, és molt més fàcil avorrir-se en un poble ja que és un ambient molt més petit.
A més a més, normalment són ambients tancats i en els què tothom coneix a tothom. Per
tant, en certa manera, qualsevol cosa que hagi fet algú (o la seva família) quedarà associat
a ella. Finalment, sortir dels paràmetres del què està de moda a l’institut o de la gent jove
del poble acostuma a ser molt més difícil, ja que hi ha poca gent que s’escapi de la norma
i per tant és més fàcil destacar. I alhora, al haver-hi menys gent, molts adolescents acaben
fent amistats amb gent amb qui potser no tenen tant en comú, fet que acaba suposant
conflictes d’amistats o haver de deixar de banda interessos, aficions… En definitiva, volíem
representar aquestes dificultats afegides que comporta créixer en un poble enlloc d’una
ciutat.
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Referents
En aquests darrers anys, diverses plataformes d’streaming han produït sèries corals que
ofereixen una visió honesta i complexa de minories poc representades a la televisió. És
el cas d’Orange Is the New Black i Transparent, ambdues referents pel que fa al to de la
nostra sèrie i al tractament dels nostres personatges.
En aquest sentit, volíem oferir un retrat generacional que no caigués en la idealització ni
tampoc en la demonització, en la línia de Freaks & Geeks o Girls. Girls també comparteix
amb la nostra sèrie el fet que les protagonistes són noies i vol oferir una visió explícitament
femenina de la societat. Com nosaltres, els responsables d’aquestes sèries volien plasmar
l’adolescència o joventut que ells mateixos havien viscut.
També en la televisió americana trobem Friday Night Lights, que ha estat un gran referent
a l’hora de plantejar les trames més relacionades amb l’esport i els conflictes dins un equip
adolescent. A diferència d’altres obres d’aquest gènere, aposta per un realisme gairebé
documental i deixa que els moments més èpics flueixin d’aquest.
És en el panorama britànic, però, on trobem més exemples de sèries televisives que hagin
apostat per captar l’adolescència de la mateixa manera que volem nosaltres. Nois i noies
irreverents, malparlats, tan preocupats pel sexe com pel reconeixement dels seus amics,
que no es tallen a l’hora de criticar el món però també a ells mateixos, que parlen de temes
tabú amb total naturalitat… Així són els protagonistes de My Mad Fat Diary, Misfits, Skins i
Banana, i així voliem que fossin les nostres noies.
Al llarg d’aquests mesos ens hem trobat sovint fent referències a pel·lícules de la francesa
Céline Sciamma (Bande de Filles, Naissance des pieuvres…) i el suec Lukas Moodysson
(Vi Är Bäst!, Fucking Åmål…) per la seva sensibilitat en el retrat de les relacions entre noies
adolescents. Les de l’hoquei combina la naturalitat característica d’aquests cineastes amb
la frescor i la l’humor desvergonyit de films com Dazed & Confused, Slums of Beverly Hills,
The Diary of a Teenage Girl o Juno. Ellen Page, protagonista de Juno, també ho és de Whip
It!, l’antecedent més clar que teníem de noies gamberres sobre patins.
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Producció
Les de l’hoquei és una sèrie de televisió d’àmbit catàla, d’una temporada de 10 capítols de
40 min. cadascun, pensada per un públic jove (de 13 a 24 anys).
A l’estar situada a un poble de les comarques Gironines, pretenem poder ampliar la nostre
massa crítica i per tant, arribar a un públic tan urbà com rural, ja que aquest últim es pot
veure reflectit en el dia a dia de les noies.
En quant al cost per capítol, el preu estimat seria de 8.000€. El que busquem és una estètica
més realista i propera, cosa que aconseguim amb una producció low cost.
Idealment, voldríem gravar el pilot de la sèrie durant el mes de setembre del 2016. Ens
agradaria que fos una producció familiar, de manera que les persones que treballin amb
nosaltres es puguin sentir identificades i entendre el projecte. És per això que ens hem
envoltat d’un equip de gent jove i afí a la nostra manera d’entendre el món audiovisual.
Tenim la intenció de potenciar la nostra presència a les xarxes socials i sobretot fomentar
la interactuació amb el públic. No només volem fer servir les xarxes socials com un element
de difusió sinó que volem que els seguidors sentin que formen part del projecte. La nostra
ambició no és només realitzar la sèrie sinó adquirir cert compromís amb la nostra audiència
i crear una comunitat.
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Personatges

Principals

ANNA (25 anys)
L’Anna és la germana gran de l’Emma i entrenadora de l’equip. Havia sigut molt bona
jugant a hoquei, tot i que va deixar-ho quan va marxar a estudiar. De fet, ha estat els últims
anys fora de casa, estudiant i treballant, i ara ha tornat ja que se li ha acabat la beca que
tenia. Fa un temps que ha tornat a casa i encara no sap què vol fer. L’Anna és una noia molt
autoexigent, molt ordenada, i això li suposa un gran conflicte. Creu que als vint-i-cinc anys
ja hauria de saber què vol fer. Quan tenia 17 anys va tenir una època depressiva que es
va manifestar amb problemes amb el menjar. Es tornarà a sentir perduda i li reapareixerà
aquest problema. Com que els seus pares van preocupar-se molt per ella, a vegades van
deixar de banda l’Emma i van focalitzar tota la seva atenció en ella.
És una noia molt simpàtica i agradable, molt coneguda al poble. Tothom té una molt bona
imatge d’ella i a vegades sent que l’Anna que és actualment decepcionaria a tothom. Ser
entrenadora farà que constantment s’estigui vigilant i analitzant i que consideri que no és
prou bona entrenadora, la qual cosa la farà sentir malament.
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EMMA (14 anys)
L’Emma és la germana petita de l’Anna. Es porten 10 anys i per tant gairebé no han
conviscut juntes, ja que l’Anna va marxar a estudiar fora quan ella era força petita. Tot i
així, l’Emma sempre ha viscut a l’ombra de la seva germana. A diferència d’ella, l’Emma
és molt més impulsiva, menys disciplinada, molt independent i constantment qüestiona
l’autoritat. És molt tossuda i orgullosa, tot i que té molta iniciativa i les idees més clares que
la seva germana. Al haver-se sentit sempre menys valorada que l’Anna sempre ha tingut la
necessitat de demostrar que estar a la seva alçada i alhora desmarcar-se del camí i manera
de fer de la seva germana. Malgrat tot, ella també ha jugat a hoquei des de petita i és molt
bona en aquest esport. A casa de l’Anna i l’Emma l’esport té un pes molt important i per tant
també té certa pressió de l’àmbit familiar per ser bona en aquest esport. De fet, se sent que
està en un equip mediocre i que ella podria jugar amb noies més bones.
La seva millor amiga és la Laila. Han anat a classe des de petites però l’Emma sempre l’ha
dominat, ja que té un caràcter molt més fort que el de la Laila. La seva relació sempre ha
estat així, però a mesura que s’aniran fent grans s’aniran distanciant ja que la Laila no es
voldrà deixar trepitjar més per l’Emma i trobarà altres amigues.
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Personatges

Principals

LAILA (14 anys)
La Laila és filla de pare marroquí i mare catalana. És una noia molt reservada, tímida i
normalment es deixa trepitjar, com per exemple per l’Emma, la seva millor amiga. Sovint
es deixa endur pels altres ja que no té les coses clares ni està gaire segura de si mateixa.
Encara ha de saber qui és. A més a més, la Laila ha experimentat un canvi físic molt sobtat
(li han crescut molt els pits i li ha canviat tot el cos) i això la confondrà. Alhora començarà
a rebre molta atenció dels nois i això la incomodarà molt. La Laila juga a hoquei des de fa
anys i li agrada molt l’esport. No és una de les jugadores que més destaca però tampoc és
dolenta.
La Laila s’allunyarà de l’Emma i s’acostarà a la Raquel, amb qui comparteix gustos musicals.
Com que és una noia més gran que ella, l’escoltarà i li farà cas amb els seus consells. La
relació amb la Raquel també la farà replantejar-se un altre punt de la seva identitat, el
contacte amb les seves arrels.
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RAQUEL (16 anys)
La Raquel és una noia molt extrovertida i de fet la podríem considerar la popular de l’institut.
Es preocupa per la imatge que dóna i vol aparentar ser més gran. Es considera que és
una noia madura. Tot i que es relaciona amb molta gent, no té amics de veritat. Sempre té
la necessitat de formar part d’un grup ja que a casa seva no rep l’atenció que voldria dels
seus pares. Això la fa estar de seguida molt còmode a casa de la seva parella o dels seus
amics.
Surt amb un noi, l’Òscar, que és dos anys més gran que ella i és el capità de l’equip masculí
sènior. Tot i que aparentment sembla que tinguin una bona relació, entre els dos els hi falta
comunicació. De fet, l’Òscar abusarà de la Raquel i a ella li costarà molt veure-ho com a tal.
La Raquel es farà amiga de la Laila perquè per una banda li agrada ser més gran que ella
i que li faci cas als seus consells, però alhora sentirà que pot obrir-se i ser qui és amb ella.
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Personatges

Principals

FLOR (17 anys)
La Flor fa tres anys que ha vingut d’Argentina. Els seus pares es van separar i ara viu amb la
seva mare. Ella no volia venir aquí i té molt clar que quan tingui 18 anys tornarà allà. Per tant,
no vol tenir establir vincles forts amb ningú ni acabar-se d’establir perquè considera que
la seva situació aquí és temporal. Manté una relació a distància amb una noia d’Argentina,
la Valen. La Flor ja jugava a hoquei allà i es va apuntar a l’equip per no perdre la pràctica,
però no se sent unida a l’equip ni a cap de les jugadores. De fet, jugar a hoquei li recorda
a la seva vida a Argentina.
És molt amiga de la Lorena, segurament és l’únic vincle que té aquí. És una noia introvertida,
li agrada passar temps tota sola, sobretot jugant a videojocs (és una gamer). És una noia
molt segura de si mateixa. A vegades és un xic antipàtica. A mitjans de temporada tornarà
a Argentina i se n’adonarà que ja no és el mateix de quan va marxar, i que per tant, no
pertany ni aquí ni allà.
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GINA (17 anys)
La Gina és una noia molt extravertida, entusiasta, molt activa, impulsiva i carregada
d’iniciativa. Sempre es compromet a fer coses que al final no té temps de fer, ja que està
involucrada en moltes activitats. És molt idealista.
La Gina va fer-li una mamada a un noi i a partir d’aquí tothom va començar a dir-li guarra.
En aquest moment comença a interessar-se pel feminisme i s’hi submergeix completament.
Tot i així, no té clar què és el feminisme, a vegades posa la pota i la gent se’n riu d’ella.
Li agrada anar donant lliçons a tothom sobre feminisme. La Gina és una noia graciosa i
divertida, afegeix el punt còmic dins l’equip. A vegades la gent no se la pren seriosament.
S’ha apuntat a l’equip només per salvar-lo. No ha jugat mai a hoquei, tot i que havia fet
patinatge artístic quan era petita, però no pot deixar que l’equip desaparegui. Se sentirà
una mica inútil i fora de lloc dins l’equip, ja que no pot jugar. Tot i així, motivarà a la resta de
jugadores en varies situacions.
A la Lorena li posa molt nerviosa que no es prengui tan seriosament l’esport i constament
l’estarà atacant (en broma) i generant tensió entre les dues. Al final, però, s’aniran coneixent
i acabaran enamorant-se. Això durà a la Gina a replantejar-se la seva sexualitat, ja que li
costarà una mica acceptar que li agraden les noies. Alhora, també li costarà comprometre’s
amb la Lorena per tenir una relació estable.
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Personatges

Principals

LORENA (18 anys)
La Lorena fa molts anys que juga a hoquei i és molt bona, tot i que sap que no es dedicarà
a aquest esport professionalment. Sempre té les coses molt clares. És una noia directa, diu
les coses sense filtres. També és molt orgullosa i a vegades té conflictes amb altres noies,
ja que li costa veure els altres punts de vista quan ella té una convicció o opinió molt forta.
Molts cops té comportaments egoistes, per exemple quan juguen sempre està xupant la
pilota i no la passa, encara que sigui pel bé de l’equip. Sempre li agrada picar-se amb la
gent, tot i que ho fa amb broma. És una noia extrovertida, molt viva, pràctica i racional.
La Lorena és lesbiana i té molt èxit entre les noies, tot i que ella és molt enamoradissa. Quan
comenci a sortir amb la Gina, la Lorena voldrà tenir una relació estable i seriosa amb ella,
ja que habitualment s’apassiona molt ràpid.
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BERTA (18 anys)
És la portera i capitana de l’equip. Està molt involucrada amb l’equip, es preocupa per la
seva continuïtat i intenta mantenir bona relació amb el club. Tot i que l’hoquei és important
per ella, quan sigui el moment de marxar a la universitat no prioritzarà l’equip a la seva
carrera. Habitualment es preocupa molt pels altres, li agrada controlar què li passa a
tothom i ajudar-los. Creu que tot ha de passar per ella. Tot i que ho fa amb bona intenció, a
vegades es posa on no la demanen.
Fa moltes coses i va molt ocupada, és per això que necessita tenir-ho tot organitzat i
controlat. És una noia que es relaciona amb molta gent però no acaba de tenir cap amic
o amiga íntima. La Berta és molt amiga de l’Òscar (que també és capità) i de fet li agrada,
però no vol posar-se entre la Raquel i l’Òscar. Aquest és un conflicte que la perseguirà i de
fet quan descobreixi que l’Òscar ha abusat de la Raquel no voldrà admetre que l’Òscar ha
fet una cosa així.
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Personatges

Secundaris

ÒSCAR (18 anys)
És el capità de l’equip masculí. És la parella de la Raquel. Se l’estima molt tot i que a
vegades és molt empalagós. És un noi simpàtic, carismàtic, molt amable. Sempre li cau bé
a tothom, pot tenir els amics i les noies que vulgui.

GERMÁN (28 anys)
És l’antic entrenador de l’equip de les noies però les deixa per anar a l’equip rival, que és
més bo. És molt extrovertit, simpàtic, sempre fa bromes i cau molt bé a la gent. També és
molt presumit, xulo i cregut.

VALEN (18 anys)
És la novia de la Flor. Viu a Argentina. Creu que la Flor no tornarà a Argentina i això la frustra
perquè no vol mantenir una relació a distància per sempre.
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PACO (54 anys)
És el conserge del pavelló. És molt simpàtic i xafarder. Té molt bona relació amb tots els
nois ja que no li agrada tenir una actitud autoritària. Sempre està al corrent del què passa
al club i amb tots els jugadors.

MARE ANNA I EMMA (57 anys)
És dentista. És una dona rígida i li agrada tenir-ho tot en ordre. Per això sempre intenta
controlar les seves filles i imposar les seves opinions i decisions.

PARE ANNA I EMMA (57 anys)
És professor de química a l’institut. Està molt involucrat en el club i en l’hoquei. S’estressa
amb facilitat i es preocupa molt per les seves filles.
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Personatges

Secundaris

PUTXI (16 anys)
És el porter de l’equip però normalment no juga perquè és més bo en Bernat. És molt
dispers, nerviós i desvergonyit. Tindrà una relació amb en Bernat.

BERNAT (15 anys)
És el porter titular de l’equip dels nois. És un noi tímid i reservat, bastant insegur. Al llarg de
la temporada desenvoluparà una relació amb en Putxi.

NIL (15 anys)
És molt infantil, una mica aturat i amb poca iniciativa. Quan està amb un grup es comporta
d’una manera diferent de quan està sol, ja que es deixa portar pels seus amics i pels altres.
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LLUC (15 anys)
Sempre vol cridar l’atenció i fa bromes, fins i tot de pesades, per aconseguir-ho. Vol ser el
líder del seu grup d’amics.

YOUSSEF (50 anys)
És el pare de la Laila i és de Marroc. És el delegat de l’equip de les noies i està força
involucrat en el club.

DÍAZ MARTÍNEZ (17 anys)
És la capitana de l’equip rival. És molt bona jugant a hoquei i n’és conscient. Es pren molt
seriosament el joc. A la pista juga bastant brut i això sempre causa conflictes amb les altres
jugadores.
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Sinopsis

Ep. 1: EMMA + ANNA

L’entrenador de l’equip femení, en Germán, decideix abandonar les noies després de que
hagin perdut un partit en el que han jugat molt malament. Això deixa a l’equip en una molt
mala situació. El club mai ha cuidat massa la secció femenina i aquesta és l’oportunitat per
deixar de destinar-hi recursos.
Les noies decideixen que no poden permetre que es perdi la secció. Necessiten un
entrenador i una jugadora més. Com que fan córrer la veu, la Gina, descobreix que tenen
aquest problema i s’ofereix a jugar amb elles. La Gina no ha jugat mai a hoquei però és molt
feminista i no vol permetre que es perdi l’equip.
La Gina comet l’error de dir-li al conserge del pavelló, en Paco, que els nois han deixat
el vestidor brut. En Paco els hi diu als nois i aquests s’enfaden i decideixen pixar-se a
les piques del vestidor. El següent dia d’entrenament la Gina ha omplert el vestidor de
compreses tacades de pintura com si fos sang. Els nois volen venjar-se masturbant-se i
corrent-se sobre els bancs, però no aconsegueixen fer-ho. Mentre s’estan masturbant amb
els ulls tancats, en Putxi i en Bernat es miren i segueixen masturbant-se. Totes es pensen
que ha sigut gràcies al que ha fet la Gina.
En Miqui, un dels de la junta del club, li demana a l’Anna si vol ser entrenadora. L’Anna no té
cap projecte ni pla i accepta encantada. Al primer entrenament, s’enfada molt amb l’Emma i
l’expulsa de la pista. L’Emma li deixa anar que només ha aconseguit la feina d’entrenadora
gràcies a que li fa pena als seus pares, ja que la mare va dir-li a en Miqui si tenia alguna
cosa per l’Anna que no feia res. Això li fa molt mal a l’Anna perquè es pensava que l’havien
agafat per mèrits propis.
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Totes les noies menys la Flor, que es queda a casa, van a fer un botellón amb més gent
del poble. En aquesta festa, la Gina es lia amb en Nil, un dels nois de l’equip masculí. A la
festa també hi ha la Raquel, que tot i que té el braç trencat surt amb les seves companyes
d’equip. L’Òscar, la seva parella, li demana a en Putxi i a en Bernat la clau del seu local
per endur-s’hi la Raquel. En Putxi i en Bernat es queden sols i acaben liant-se. Quan van al
local, l’Òscar acaba forçant la Raquel a tenir relacions sexuals. Tot i així, no parlen del què
acaba de passar.
L’Emma ha begut massa a la festa i es troba molt malament. La Laila no sap com fer que
torni a casa i acaba trucant a l’Anna, que s’ofereix a venir-la a buscar sense dir res als
pares. L’Anna se l’enduu a casa i la cuida fins que la fica al llit.
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Ep. 2: FLOR + LORENA

La Flor i la Valen estan fent un Skype. La Valen acaba de començar a la universitat i li
explica les noves amistats que està fent. La Flor s’adona que el seu antic grup d’amigues,
en el qual hi ha la Valen, s’ha anat distanciant des que ella va marxar i ara en culpa a la
Valen. La Valen li retreu que no té cap dret a dir res des de l’altra banda de l’oceà i a més li
confessa que no creu que ella torni mai a l’Argentina. La Flor s’ofèn per aquesta suposició,
que creu falsa, però se n’adona que no pertany a enlloc.
L’Anna està molesta amb l’Emma perquè no li ha agraït res del que està fent per ella, tant
amb el tema del hoquei com amb anar-la a recollir quan anava borratxa.
Abans de l’entrenament, la Flor i la Lorena queden per anar a córrer juntes. Es fiquen
constantment l’una amb l’altra però sense arribar-se a enfadar, com si fos un joc. La Flor li
explica la conversa que ha tingut amb la Valen i la Lorena mira de treure ferro a l’assumpte.
La Berta passa per casa la Raquel amb moto, ja que són veïnes, i li ofereix anar amb ella
al pavelló, així encara que estigui lesionada pot veure l’entrenament. La Raquel se sorprèn
una mica que l’hagi passat a buscar, però accepta i marxen juntes.
L’entrenament consisteix en un partit entre l’equip de noies i l’equip d’en Lluc, en Nil, en
Putxi i en Bernat. Tot i la rivalitat de sempre, sembla que els ànims s’han calmat des de la
última vegada. En una pausa del partit, en Nil s’acosta a la Gina i li toca el cul, flirtejant.
Però la Gina no està del mateix humor que l’altra nit i, molesta, li contesta que el fet que
s’enrotllessin un cop no significa res.
La Raquel no fa gaire cas de l’entrenament. Treu el mòbil i obre el WhatsApp. Al grup que
té amb la seva família hi ha un missatge seu, de fa hores, demanant als seus pares si aniran
a sopar. El tic blau indica que tots ho han vist però ningú li ha contestat. Rep un whatsapp
de la mare de l’Òscar demanant-li si anirà l’endemà a casa seva a fer panellets. La Raquel
dubta, però la mare insisteix i finalment accepta. La Raquel escriu al grup de la seva família
que demà no serà a sopar a casa. De nou, el tic es torna blau però ningú contesta.
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La Flor i la Lorena estan a l’habitació de la primera, jugant a la Play i fumant porros. La
Lorena li diu que hauria d’haver anat l’altre dia al botellón, que ella es va liar amb una tia
molt guapa. La Flor no li fa cas. La Lorena li demana quan temps fa que, pel fet de tenir una
relació a distància, no s’enrotlla amb ningú. Juganera, la Lorena comença a flirtejar amb
ella i les dues noies s’acaben fent un petó. Al començament es deixen endur però aviat
s’adonen que allò no fa per elles, són molt bones amigues però això és tot.
Al vestidor, les noies s’acaben de dutxar i es canvien. L’Emma i la Laila demanen a la
Gina què hi ha exactament entre ella i en Nil i ella els explica que res. La Laila comenta a
l’Emma que creu que la Gina és una mica guarra pel que ha fet. La Gina ho sent però les
noies surten del vestidor abans que ella els pugui dir res. Encara dins la dutxa, la Berta i la
Lorena s’esquitxen amb l’aigua i el sabó. Intenten involucrar la Flor dins el seu joc però no
ho aconsegueixen.
A casa de l’Òscar, ell, els seus pares i la Raquel acaben de fer panellets. La Raquel se sent
a gust amb els pares però ignora bastant el seu nòvio i quan aquest li proposa quedar-se
a dormir, diu que prefereix tornar a casa.
És mitjanit i la Flor, davant el seu ordinador, busca bitllets d’avió per anar a Argentina.
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Ep. 3: BERTA + ANNA

La Berta entrevista l’Anna mentre fan un cafè al bar del pavelló. Li demana per la seva
experiència com a jugadora perquè ha decidit dedicar el seu Treball de Recerca, que en
principi el feia sobre l’hoquei al seu poble, a explicar la història de la secció femenina del
seu club. A l’Anna l’afalaga que la tingui en tanta consideració.
En acabar l’entrevista, l’Òscar arriba al bar del pavelló. L’Anna marxa i l’Òscar i la Berta
es queden berenant junts. L’Òscar felicita la Berta per seguir tirant endavant la secció
femenina.
Mentre es corda els patins, la Flor parla amb la Valen pel WhatsApp La Lorena s’adona que
la Gina no se sent gaire a gust dins l’equip. Encara no sap jugar prou i, a més, sentir que
les seves companyes la consideraven una guarra l’ha decebuda. La Lorena s’ofereix per
fer-li entrenaments intensius i la Gina accepta, agraïda.
Ara que l’Anna sap que el president les anirà a veure, la pressió per fer-ho bé augmenta.
Ella i la Berta, com a capitana, queden per planificar bé l’estratègia del següent partit.
Durant la resta de la setmana, l’Anna no pot deixar de pensar-hi i s’organitza els dies
amb meticulositat obsessiva. Fa servir aplicacions del mòbil per programar-se què ha de
fer. Compta fins i tot les calories que menja.. Li ha dit que ha comprat bitllets per anar a
l’Argentina durant les vacances de Nadal i, tot i que al principi la Valen encara està una
mica distant per la discussió que van tenir, de mica en mica es va animant.
La Raquel ja no té el braç enguixat i pot entrenar amb la resta, tot i que encara no està
en plena forma. Durant l’entrenament de les noies, el president del club apareix. Totes
s’estranyen perquè no s’ha interessat mai per elles i es pregunten què deu fer allà. Ell els
explica que anirà a veure el seu partit d’aquella setmana per comprovar com està funcionant
l’equip amb l’Anna com l’entrenadora. Es nota que el president i l’Anna tenen bona relació.
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Quan arriba el partit, es nota que les ganes de lluir-se davant el president no són només de
l’Anna. La Lorena i la Flor acaparen la pilota tota l’estona, no la passen i només pensen a fer
gols elles soles. L’Emma al principi intenta seguir les indicacions de l’Anna, però frustrada
amb l’actuació de les seves companyes d’equip acaba decidint fer el mateix i jugar de
manera individualista. Arriba la mitja part i, tot i que per poc, van perdent. L’Anna està
enfadada. Mentre els equips van als vestidors per replantejar les seves estratègies, l’Òscar
saluda la Raquel des de les graderies però ella l’ignora. La Berta se n’adona. L’Òscar
saluda la Berta i ella respon efusivament.
La segona part comença amb l’Emma a la banqueta. Tot i com s’han comportat a la primera
part, la Flor i la Lorena són dins la pista. Ara, però, fan cas a l’entrenadora. Comencen a
remuntar.
En Putxi i en Bernat, que també estan a les graderies, surten a fora un moment amb l’excusa
d’anar a fumar. Fora el pavelló, veuen que no hi ha ningú a l’aparcament i comencen a liarse. En Lluc arriba amb la moto i se’ls troba. Es sorprèn, els saluda ràpidament i entra al
pavelló.
El partit s’està acabant i elles han aconseguit empatar. Quan sona el xiulet final, les noies
ho celebren. La única que no ho fa és l’Emma, que no ha jugat en tota la segona part. Surt
del vestidor amb les seves coses sense ni tan sols haver-se dutxat. Al passadís es troba en
Germán, que també ha vist el partit i vol parlar amb ella.
El president va a felicitar l’Anna. Tothom està acostumat a que les del femení sempre perdin.
L’Anna li agraeix a la Berta el bon paper que fa com a capitana.
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Ep. 4: EMMA + LAILA

La Laila i l’Emma estan a l’habitació de la primera, ballant al so de la música. Quan la cançó
acaba, l’Emma es tira sobre el llit. La Laila, molt entusiasmada, li ensenya una cançó del
seu nou grup preferit, Skanyapobres, que toquen aquell cap de setmana al poble. L’Emma
no li fa cas. Li diu que creu que en Germán era millor entrenador que l’Anna i que potser sí
que han empatat però que l’equip on està ara en Germán sempre guanya.
La Berta està al garatge de casa seva jugant a hoquei amb els seus cosins i cosines petits.
Tots competeixen per la seva atenció i ella està contenta de poder-los ensenyar el seu
esport preferit. Dues de les seves cosines petites estan assegudes a un costat del garatge,
mirant una tauleta tàctil. Una d’elles diu que quan sigui gran es casarà amb l’Òscar i la
Berta replica que ell té nòvia.
Durant l’entrenament, les noies estan eufòriques per l’empat del darrer partit i ho donen tot.
Ningú presta atenció al fet que l’Emma estigui desanimada. Quan elles surten de la pista
alguns dels nois estan entrant i en Lluc fa un comentari groller sobre els pits de la Laila. Per
sorpresa seva, no és l’Emma qui surt en la seva defensa sinó la Raquel.
Al vestidor dels nois, encara hi ha en Nil i en Bernat acabant-se d’equipar. Comenten que
estan fent una dieta de proteïnes i en Nil li confessa que s’està penjant de la Gina. A la
pista, en Lluc i en Putxi escalfen. En Lluc li demana quan fa que ell i en Bernat tenen alguna
cosa, ja que es pensava que en Putxi estava liat amb el bateria d’Skanyapobres, un grup de
música de la comarca. En Putxi li explica que estan tontejant des de fa poc però li demana
que tampoc ho vagi explicant.
La Gina va a dir-li a la Raquel que s’ha sorprès molt positivament de que ella defensés a la
Laila i les dues parlen una mica sobre feminisme. L’Emma explica a la Laila que en Germán
li ha ofert anar a jugar amb l’altre equip i li demana consell sobre què fer, tot i que en el fons
espera que la seva amiga li digui que es quedi. La Laila no s’atreveix a dir-li res, creu que
a ella no li pertany decidir això.
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El concert d’Skanyapobres està ple a rebentar. És un gran esdeveniment pels joves del
poble, avorrits per la falta d’oferta d’oci durant gran part de l’any. En Bernat i en Putxi hi han
anat junts. En Putxi no sembla gaire interessat, però en Bernat està entusiasmat. La Laila hi
ha anat amb els seus pares, però li fa una mica de vergonya. Es troba la Raquel i els pares
la deixen anar amb ella. La Raquel i la Laila s’ho passen molt bé, cantant i ballant. Quan
s’acaba el concert en Bernat insisteix per anar a parlar amb els integrants del grup. En
saludar-se en Putxi i el bateria, s’adona de l’actitud incòmode del seu amic.
Al següent entrenament, l’Emma no es presenta. La Laila li demana a l’Anna què li passa
però ella tampoc sap res. En acabar, la Laila envia un whatsapp a l’Emma i l’Emma li
contesta que ha deixat l’equip. Sorpresa, la Laila marxa ràpidament sense canviar-se la
samarreta ni dir res a la resta de noies.
La Raquel ha quedat amb l’Òscar a l’aparcament del pavelló. Allà, li diu que creu que el
millor és acabar amb la seva relació, perquè ja no se sent a gust amb ell.
La Laila arriba a casa de l’Emma, esbufegant per haver fet el camí corrent. Pica el timbre i
l’Emma l’obre, vestida de carrer. L’Emma li explica que creu que ha escollit la millor opció.
La Laila està trista però es prometen que encara que estiguin a diferents equips i a vegades
s’hagin d’enfrontar, això no afectarà la seva amistat. La Laila li regala una de les seves
arracades i l’Emma se la posa al forat de l’orella que la seva amiga li va fer.

37

Sinopsis

Ep. 5: GINA + LORENA

Acaba l’últim partit abans de les vacances de Nadal i les noies han guanyat, encara que
només sigui per un gol i contra un equip de noies més petites que elles. La Gina ha fet
bastant bon partit i li agraeix a la Lorena per haver-la ajudat. Decideixen que a partir d’ara
potser ja no caldrà seguir fent entrenaments extres.
L’equip fa un sopar de Nadal i es dónen els regals de l’amic invisible. Les noies troben a
faltar l’Emma, però alhora se senten una mica traïdes per la decisió de la seva ex-companya.
Aprofiten el sopar per acomiadar la Flor, que se’n va a l’Argentina durant les vacances de
Nadal. Quan la Gina i la Lorena marxen cap a casa, allarguen molt el moment de separar-se.
S’adonen que volen seguir passant temps juntes encara que no hagin de fer entrenaments.
Han begut una mica durant el sopar i, entre rialles, s’acaben fent un petó.
L’Anna arriba a casa i es troba l’Emma dins el llit mirant una sèrie amb el portàtil. L’Anna li
diu que l’han trobada a faltar però l’Emma no s’immuta. L’Anna li demana si les anirà a veure
inaugurar la pista de gel i l’Emma li contesta que no perquè té molta feina.
L’equip de noies inaugura la pista de gel que l’ajuntament posa cada hivern a la plaça major.
La inauguració consisteix en un partit d’hoquei i aquest és el primer any que conviden a les
de la secció femenina. La Laila i la Raquel estan molt en sintonia. La Gina està distant amb
la Lorena i li fa una mica de vergonya parlar amb ella.
Després de la inauguració, l’Anna menja una crêpe al costat de la pista de gel amb una
amiga seva. Li confessa que, tot i que en el tema de l’hoquei està anant molt bé, a nivell
personal no tant (“Des que he arribat al poble no follo”).
És el dia de Nadal i, a la nit, tots els joves estan a un dels pocs pubs del poble. La Gina
evita constantment la Lorena, no vol haver de plantejar-se què hi ha entre elles. Troba en
Nil que també està de festa allà i comencen a liar-se. En Putxi i en Bernat es discuteixen.
En Bernat està molest perquè en Putxi no li havia explicat què hi havia entre ell i el bateria.
En Putxi reconeix que no era conscient que allò el pogués molestar i es disculpa. Els nois
es reconcilien i es lien allà al pub.
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La Gina i la Lorena es troben a la pista de gel tot i que cadascuna hi ha anat amb les seves
respectives amigues. Inicialment s’eviten però al final la Lorena s’hi encara i li demana per
què ha estat passant d’ella des de que es van fer el petó. La Gina nega que hagi estat rara
amb ella però quan la Lorena li va ennumerant tot el què ha fet la Gina, ho admet. Mentre la
Lorena surt de la pista la Gina s’adona que s’està penjant de la Lorena.
És Cap d’Any i l’Anna i l’Emma sopen i celebren les campanades amb els seus pares. En
acabat de menjar-se el raïm, l’Emma diu que marxa perquè surt de festa amb les noies del
seu nou equip. L’Anna se sorprèn, perquè es pensava que aniria amb ella a la festa que se
celebra cada any al pavelló, com fa tothom del poble.
A la festa del pavelló, l’Anna es troba en Germán. Els dos van bastant borratxos i acaben
follant a un dels vestidors. La Gina busca la Lorena i li demana si ja té una llista de propòsits
d’any nou. La Lorena, encara molesta amb la Gina, li replica que no, que li sembla una
tonteria perquè ningú ho compleix mai. La Gina contesta que ella sí i li fa un petó.
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Ep. 6: BERTA + RAQUEL

La Berta no pot dormir. L’endemà tenen un partit molt important, contra l’equip on ara juga
l’Emma i que entrena en Germán, que a més és un dels seus eterns rivals. Obre la finestra
i es posa a fumar. Veu que al carrer, davant la casa de la Raquel, hi ha la noia i l’Òscar
discutint-se, tot i que no sent què es diuen. La Raquel la veu i la Berta tanca la finestra.
L’endemà, l’Anna i l’Emma arriben juntes amb cotxe al pavelló. Gairebé no es dirigeixen
la paraula. Quan entren, l’Anna va a un vestidor i l’Emma a un altre, amb els seus equips
respectius.
L’Òscar és a les grades. Les noies comencen a sortir a la pista per escalfar abans del partit.
La Raquel està molesta per la presència del noi. La Flor ja ha tornat d’Argentina i escalfa
amb la resta de noies.
Quan surt del vestidor, l’Anna es troba en Germán que també va cap a la pista. Parlen
breument del que va passar per Cap d’Any; va ser cosa d’una sola nit però mantenen
una relació cordial. En Germán es molesta una mica que l’Anna no li hagi fet més cas. Es
desitgen sort i van cap a la pista per supervisar els escalfaments dels seus equips. A la
pista, la Laila i l’Emma s’acosten per parlar, però tampoc saben gaire què dir-se. S’han anat
distanciant i ara els toca enfrontar-se.
El partit comença. La capitana de l’altre equip, la Díaz, domina tota la primera part: dels
cinc gols de la primera part, quatre els ha fet la Díaz. Les noies estan ben coordinades però
no són prou ràpides per estar a l’alçada de les seves adversàries.
Durant la mitja part, la Berta renya la Raquel perquè està molt distreta i està fent mal partit.
Mentre tornen a la pista, la Laila mira d’animar la Raquel i l’Emma, que també estava sortint
del seu vestidor, s’adona de la bona relació entre les dues noies.
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A la segona part, l’Emma marca la Raquel constantment, no s’allunya d’ella ni un segon.
En una jugada important, les dues noies xoquen. La Laila va a veure si s’ha fet mal la
Raquel i llança una mirada severa a l’Emma. L’Emma, molesta pel comportament de la que
considerava la seva millor amiga, aprofita la següent ocasió que té per provocar la Raquel
i dir-li que l’Òscar no ha trigat gens a substituir-la per la Berta. La Raquel demana canvi.
Finalment, les noies perden el partit. Això les desanima molt perquè duien uns quants partits
bons i també tenien ganes de guanyar a l’equip d’en Germán i l’Emma. La Berta li demana
a la Raquel per què ha demanat canvi. La Raquel no vol dir-li però la Berta insisteix molt.
Finalment, la Raquel li diu que no entén com li pot agradar l’Òscar, que és un gilipolles.
La Berta li contesta que perquè la relació s’hagi acabat malament no cal que digui això de
l’Òscar. Al final la Raquel li explica que l’Òscar es va aprofitar d’ella.
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Ep. 7: GINA + FLOR

La Flor vol quedar per anar a córrer amb la Lorena abans de l’entrenament, com fan sovint,
però la Lorena no pot perquè ha quedat amb la Gina. La Flor no li diu però en realitat la volia
veure per explicar-li que ella i la Valen ho han deixat.
A l’entrenament, l’Anna és severa amb les noies pel resultat de l’altre dia. Els diu que el
diumenge al matí aniran totes a córrer. Les noies es queixen perquè el dissabte a la nit és
Carnaval, però a l’Anna li és igual. Les noies li acaben dient que ho intentaran però que no
se’n faci pagues perquè aniran a dormir tard.
La Berta intenta que la Raquel li expliqui amb més detall què va passar amb l’Òscar però la
Raquel no té ganes de parlar-ne. A més, es molesta perquè té la sensació que la Berta està
posant en dubte el que li va explicar.
Al vestidor, les noies parlen del Carnaval, que és aquell mateix cap de setmana. La Flor i la
Gina s’adonen que són les úniques que no han volgut anar a la comparsa que organitza el
club, la Flor perquè passava del tema i la Gina perquè no vol donar suport al club que està
posant en perill la secció femenina. La resta de les de l’equip, doncs, aniran disfressades
igual i aniran a la comparsa amb la resta de nois del club.
Sortint del pavelló, la Berta espera que arribi l’Òscar a entrenar per parlar-hi. Li demana la
seva versió de la ruptura entre ell i la Raquel. L’Òscar considera que ha estat culpa seva
perquè mai va tenir prou en compte què volia o com se sentia la Raquel.
Arriba la nit de Carnaval. La Laila li envia whatsapps a l’Emma per saber si vindrà al carnaval,
però l’Emma li diu que sortirà la setmana que ve, amb les noies del nou equip. Tot i que la
Gina i la Flor no siguin part de la comparsa, van a veure les seves amigues igualment per
ballar una estona amb elles. Els de la comparsa van disfressats d’alienígenes, la Flor de
mim (perquè era el més fàcil) i la Gina d’Amelia Earhart (i ningú la reconeix). A més de pel
fet que van amb disfresses diferents, la Gina i la Flor se senten desplaçades quan els de
la comparsa fan coreografies i elles no les poden seguir. Acaben marxant elles dues un
moment per anar al lavabo d’un bar i, quan tornen, no saben trobar la comparsa perquè ha
seguit avançant amb les carrosses.
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Al no trobar la resta de noies, la Gina i la Flor acaben passant gran part de la nit juntes. Fins
ara no havien tingut massa relació, però a l’estar les dues soles i amb l’ajuda de l’alcohol
acaben explicant-se moltes coses. La Flor li explica que ho ha deixat amb la Valen i que
encara no li ha dit a ningú. Per la seva banda, la Gina li explica que a l’institut li deien
“guarra” perquè va fer-li una mamada a un noi. La Flor li pregunta per ella i la Lorena, i la
Gina acaba reconeixent que li va costar molt admetre que li agradaven les noies, malgrat
que creia que no tenia cap problema amb això. Les dues noies ballen juntes durant una
bona estona, però apareix una comparsa molt multitudinària, se separen entre la gentada
i la Flor perd la Gina.
La Gina envia whatsapps a la Lorena per dir-li que ella i la Flor s’han separat i no sap on és.
La Gina ja ha trobat un grup d’amics seus i s’hi ha afegit, i demana a la Lorena que entre
tots busquin la Flor per la seva banda. La Berta demana perdó a la Raquel per no haver-sela cregut inicialment. La Raquel accepta les seves disculpes.
Les noies de l’equip aconsegueixen trobar la Flor cap al final de la desfilada. La Flor estava
encara buscant la Gina, pensant-se que era l’altra noia que s’havia perdut, però les altres li
diuen que en realitat l’han estat buscant tota aquesta estona a ella.
De bon matí, l’Anna està esperant les noies de l’equip al lloc on les havia citat per anar a
córrer. Ella va tota equipada i escalfa sola, però passa l’estona i veu que no s’hi presenta
ningú. Quan ja tornava a casa, veu que l’Emma estava sortint per anar a córrer per la seva
banda. L’Anna demana si la pot acompanyar i marxen les dues germanes juntes.
La Flor es desperta a un sofà. Mira al seu voltant i veu que hi ha les altres noies de l’equip:
és casa d’una d’elles. De mica en mica, totes es van despertant. La Berta se sent molt
malament quan veu que és tan tard i s’adona que no ha anat a l’entrenament que havia
convocat l’Anna. Tot i així, s’alegra de veure que totes estan juntes. Fins i tot la Gina, que
ha acabat la nit per la seva banda, els envia una nota de veu dient-los que ha passat a
comprar xurros i els n’està portant per esmorzar.
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Ep. 8: LAILA + RAQUEL

L’Anna renya molt les noies perquè no es van presentar el dia després de Carnaval i
creu que no s’estan prenent seriosament l’equip, llavors totes es retreuen coses i acaben
l’entrenament enfadades. En Lluc ho ha sentit i ho comenta al vestidor amb els nois.
Incialment se’n riuen d’elles, però després ho lamenten, ja que creuen que fent pinya
podrien jugar una temporada més.
Els pares de la Laila conviden a la Raquel a sopar, que habitualment està sola a casa. La
Laila li dóna pastissets marroquins que ha perparat el seu pare. La Raquel se sent molt
còmode amb aquesta família. Després del sopar, escolten Skanyapobres a l’habitació de
la Laila.
L’Emma està a la banqueta mentre el seu equip juga un partit i espera impacientment que
en Germán l’avisi per jugar. Al final, no surt a jugar i acaba frustrada perquè és el que li
passa últimament.
La Raquel li diu a la Laila abans de l’entrenament que s’ho va passar molt bé i que li van
agradar molt els grups que li va ensenyar. La Raquel creu que la Laila és molt autèntica,
li agrada música molt alternativa i alhora és mig marroquina, i li permet conèixer una
cultura diferent a la seva. La Laila no s’ho pren seriosament però li fa il·lusió que es prengui
seriosament el què li agrada.
A mig entrenament, a l’Emma li comença a sortir sang del nas i va al lavabo. Allà veu l’Anna
parlant amb en Germán, i no sent de què parlen. L’Anna li ha dit a en Germán que s’ho
ha passat molt bé però que no vol res més amb ell i que s’han de deixar de veure. Quan
l’Emma arriba a casa li diu a l’Anna que no fa falta que vagi a defensar-la davant d’en
Germán per demanar-li més temps de joc. L’Anna es queda sorpresa al saber que la seva
germana no juga, però li diu que no ha anat a parlar amb ell per això.
Els nois estan entrenant amb l’equip sènior, el de l’Òscar. Un dels nois del sènior li fa un
comentari homòfob a en Bernat que li afecta molt, i ningú surt a defensar-lo, menys en Putxi,
a qui tothom li diu histèric perquè sempre parla del mateix. Tant en Putxi com en Bernat
s’enfaden i marxen de l’entrenament.
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L’Emma li demana a en Germán de què va parlar amb l’Anna, i en Germán li acaba
confessant que havien estat mig liats.
Al vestidor, els nois retreuen a la resta de l’equip que hagin seguit amb la broma. A l’inici
tots diuen que no n’hi ha per tant, però a mesura que en Putxi i en Bernat els hi van explicant
tots els comentaris que han d’aguantar se n’adonen de que han estat molt injustos. Al final
els demanen perdó i els hi diuen que són molt valents.
La Raquel i la Laila han passat molt temps juntes i gairebé vesteixen igual. La Raquel
s’interessa molt per les arrels marroquines de la Laila, i ella li ofereix anar a casa seva i que
el seu pare els hi pinti les mans amb henna. Al final, la Raquel no pot anar-hi però diu que
cadascuna se les pinti per la seva banda. L’endemà, la Raquel apareix les mans pintades
amb un gran detallisme i tothom l’elogia. La Laila se sent ridícula perquè les seves mans no
estan pintades amb tanta traça tot i ser més autèntic.
L’Emma s’enfronta a l’Anna i l’acusa de ser la culpable de que ella no jugui, ja que en
Germán deu estar enfadat amb l’Anna i es la seva manera de venjar-se. Llavors l’Emma es
posa a fer els deures d’anglès a l’ordinador, ha de fer una redacció sobre qui és ella. Parla
per l’Skype amb la Laila per saber com ho ha fet i acaben fent-los juntes. A mesura que
parlen, l’Emma canvia el que havia posat sobre la seva família i escriu més coses sobre
l’hoquei i la Laila més sobre els seus gustos musicals que la Raquel.
L’Anna s’encara a en Germán i l’esbronca per haver-li explicat a l’Emma que tenien un lio, i
també vol saber si és per això que no juga l’Emma. En Germán, enfadat, li diu que ell és un
professional, no com ella, que no hauria de donar-li lliçons de com portar un equip.
La Berta entrevista a la Flor pel seu treball de recerca, ja que vol conèixer l’hoquei a
Argentina. La Flor li demana com el porta i la Berta li contesta que molt malament, perquè
volia explicar com salvaven la secció femenina i acabarà explicant com se l’havien carregat.
La Laila demana a l’Anna de ser titular al següent partit, una cosa que ella no ha demanat
mai i que encara és més sorprenent perquè es tracta d’un partit decisiu.
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Ep. 9: L’EQUIP

Perden el partit decisiu per saber si poden seguir amb la secció femenina o no. Aquest és
amb el nou equip de l’Emma. És un partit amb moltes faltes que finalment perden.
És per això que al acabar el partir la Lorena es comença a discutir amb una de les noies
de l’altre equip. La Berta intenta anar a posar pau i la noia de l’altre equip li diu gorda. Per
això la Berta comença la baralla que segueixen totes les altres. L’Emma es posa a favor de
les noies del seu antic equip.
Després d’aquests fets tant la gent del poble com el club es posen en contra de les noies i
sobre tot critiquen a l’Anna. Ella era un model a seguir per moltes noies al poble ja que havia
estat la pubilla, la referent del poble.
L’Anna no sap que fer amb l’equip i li va a demanar consell a en Germàn. Aquest li diu que
si això li passés a ell deixaria de ser entrenador.
Per altra banda, la Gina es creu que no ho ha donat tot. Li diu a la Lorena que es sent
malament perquè ella havia entrat a l’equip per salvar la secció femenina però al final ha fet
una cosa millor que és enamorar-se d’ella.
A més, la Berta es sent molt culpable per la baralla ja que creu que no ha actuat d’acord
amb la seva posició de capitana i que per culpa seva desapareixerà la secció femenina.
La Flor parla amb ella i li assegura que no és la culpable de res i que ningú de l’equip ho
pensa.
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Abans de començar l’entrenament l’Anna els diu a les noies que deixa l’equip perquè no ha
estat una bona entrenadora. Una mica més tard, quan l’Anna ja ha marxat de pavelló, arriba
l’Emma que els demana si pot tornar a l’equip.
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Ep. 10: EMMA + ANNA

La Berta ha acabat el vídeo del Treball de Recerca i li ensenya a la Lorena. Després li
explica que s’ha preinscrit a universitats de Barcelona i que per tant no podrà seguir amb
l’equip. Cap de les altres noies ho saben perquè no s’atreveix a dir-ho. No acaba de tenir
clar què vol prioritzar.
Els pares de l’Anna i l’Emma han arreglat l’habitació petita i per tant ja no fa falta que
segueixin compartint-la. Tot i que totes dues feia temps que deien que n’estaven fartes,
alhora els sap una mica de greu.
El club els hi comunica a les noies que no comptaran amb elles per la temporada que
ve, ja que no han tret els resultats que necessitaven però a sobre no volen admetre el
comportament violent de l’últim partit. Les noies decideixen que no volen ni acabar la
temporada al club: mai les han volgut ni les han tractat bé. De fet, decideixen que podrien
crear una nova secció des de zero per no haver de dependre de cap altre club. La idea
engresca molt a totes les noies i de fet l’equip masculí també es volca en ajudar-les. Per
exemple, els nois ofereixen hores de pista que tenen ells per entrenar i qualsevol ajuda per
recaptar fons per donar-se a conèixer.
Tot i que l’Anna i l’Emma ja no comparteixen habitació, la seva relació s’ha enfortit i a casa
passen força hores juntes. De cop l’Emma comença a adonar-se’n de que l’Anna té un
comportament estrany amb el menjar: menja molt poc, se salta algun àpat, no vol certs
tipus d’aliments, etc. L’Emma decideix dir-li a la seva germana i l’ajuda. A l’Anna la fa sentir
molt bé que la seva germana es preocupi per ella.
Mentrestant la resta de noies segueixen ocupades buscant jugadores pel nou equip. La
Flor, la Laila i la Raquel s’impliquen molt i ho demanen als seus nous grups d’amigues.
Totes tres han conegut persones més enllà dels seus cercles habituals. L’Emma li demana
a l’Anna si vol entrenar-les, però l’Anna rebutja la proposta. Les dues germanes arriben a
la conclusió de que seria tornar a passar masses hores juntes i que no beneficiaria la seva
relació.
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Quan l’Emma ho comunica a la resta de l’equip, la Berta s’atreveix a dir que ella tampoc
podrà seguir ja que ha decidit anar a estudiar a Barcelona. Aquests dos factors desanimen
a les noies, que veuen més difícil la creació d’aquest nou equip sense entrenadora i sense
la capitana. La Berta decideix passar-li a la Gina el braçal de capitana perquè tot i que no
és la jugadora més bona, és la que té més iniciativa i capacitat de lideratge.
Al poble és la festa major i hi ha concerts i festa. Totes les noies hi van juntes. L’Anna
també surt però amb amics de la seva edat. La festa s’allarga fins que es gairebé de dia.
Aleshores decideixen que podrien fer un últim partit d’hoquei entre elles a la pista exterior
que hi ha davant del pavelló. Es divideixen entre grups per anar a casa a buscar patins i
estics. Abans de marxar, l’Emma va a buscar l’Anna que encara està a la festa i li demana
si vol jugar amb elles. L’Anna accepta.
Totes les noies es troben a la pista exterior de davant del pavelló. La Gina ja duu la banda
de capitana. Després de dividir-se en dos equips, les noies comencen a jugar mentre es
fa de dia.
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