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1.

Jordi i Hèctor ordenen dins de les caixes els 
suros i altres objectes d’entrenament.

Hèctor: N’estàs segur? 

Jordi: De què? 

Hèctor: D’això que et deia. Intentem-ho. Un mes i 
prou. Tu els dofins i jo els cavallets. 

Jordi: Els cavallets de mar no es toquen. Són 
meus. (Pausa.) Ah… I amb en Gollum pel mig… 
innegociable.

Els dos nois es posen a riure.

Entra AnnA. 

AnnA: Què és el que fa tanta gràcia? 

Jordi: Estava a punt de venir. 
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AnnA, a Hèctor: No t’havia dit/

Hèctor: Sí, és que…

Jordi: Ara venia. 

AnnA: De què és aquesta olor? 

Hèctor: No sento res.

Jordi, referint-se a una caixa on hi ha desats els suros 
dels cursets: Vaig a deixar això al seu lloc. 

AnnA: Deixa-ho. Ja ho farà l’Hèctor. Espero que 
això sí.

Jordi: És un moment.

AnnA: He de parlar amb tu. Hèctor, te les pots endur? 

Hèctor no diu res. 

Agafa un parell de caixes i se’n va.

AnnA s’assegura que Hèctor sigui fora. 

Jordi: Què passa?

AnnA: Què ha passat amb l’Àlex?

Jordi: Què ha passat?

AnnA: Sí. Què ha passat amb l’Àlex?
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Jordi: Res.

AnnA: Com que res? 

Jordi: No sé/

AnnA: Fa com olor de… Heu estat fumant?

Jordi: No. És clar que no. 

AnnA: De veritat?

Jordi: Jo no sento res. 

AnnA: Ja. (Pausa.) Què ha passat aquest matí?

Pausa.

Jordi: Li fa por l’aigua. 

AnnA: No estic parlant d’això.

Jordi: Doncs no sé/

AnnA: Jordi… 

Jordi: Què?

AnnA: Què ha passat aquest matí amb l’Àlex?

Jordi: S’ha posat a plorar.

AnnA: S’ha posat a plorar i què més?
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Jordi: Res més. M’ha dit que li feia por. 

AnnA: Jordi…

Jordi: Què?

AnnA: No estic parlant d’això.

Jordi: Doncs, si no m’ho expliques, em perdo. 

AnnA: Serà millor que t’asseguis.

Jordi: Per què he de seure? No vull seure.

AnnA: Per què et poses així?

Jordi: No em poso de cap manera.

AnnA: A la defensiva… Estàs tens. 

Jordi: Em sembla que la que estàs tensa ets tu. 
(Pausa.) Ja t’ho he dit: explica-m’ho o em perdo. 
No sé de què collons va això. 

AnnA: Normalment no em parles així. 

Jordi: Només et demano que siguis més clara. No 
sé on vols anar a parar. Entres amb aquesta cara…

AnnA: Quina cara?

Jordi: Aquesta cara de… d’emprenyada. 
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AnnA: Cara d’emprenyada? No. 

Jordi: Aquesta cara i el primer que em preguntes 
és què ha passat amb l’Àlex. Et dic que s’ha posat 
a plorar i em dius que no és això. De què estem 
parlant, doncs?

AnnA: Se m’han queixat. 

Jordi: De mi? Li he dit que es posés a la piscina sense 
bombolla. Només això. S’ha posat a plorar. M’ha dit 
que li feia por. Això i prou.

AnnA: Això i prou?

Pausa.

Jordi: Dilluns vaig dir-los que aquesta setmana es 
traurien la bombolla. Dilluns només els que volgues-
sin fer-ho. Van ser poquets. No calia que ho fessin 
tots aquell dia. No passa res. Els vaig dir que durant la 
setmana se l’anirien traient. Era una manera perquè 
s’anessin posant al cap que era hora de començar a 
ficar-se a la piscina sense la bombolla. Dimecres ja 
eren bastants. Sense cap problema. Era com… Com 
si l’objectiu fos que avui divendres tots es fiquessin 
a l’aigua sense bombolla. I ja està. 

AnnA: I l’Àlex/
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Jordi: L’Àlex és l’únic que avui encara continuava 
amb la bombolla i no se la volia treure. 

AnnA: I què has fet?

Pausa llarga.

AnnA: M’ho expliques?

Pausa.

Jordi: Anna… Porto cinc anys treballant aquí. 

AnnA: Què has fet?

Jordi: M’estàs qüestionant o és un tercer grau?

AnnA: Ningú t’està qüestionant.

Jordi: Ho sembla. El nano s’ha posat a plorar perquè 
no se la volia treure. Hi he parlat. T’asseguro que 
ho he fet amb tacte. Saps com em relaciono amb 
els xavals. Li he dit que no tingués por i ja està. Tots 
els altres nens se l’han tret i punt. No veig que sigui 
tan greu!

AnnA: No t’esveris. 

Jordi: Collons! És que aquesta situació… M’estàs 
posant una mica nerviós. 
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AnnA: Jordi… (Pausa.) Calma’t. Parlem-ne tranquil-
lament. 

Jordi, s’asseu: Aquesta situació és ridícula. 

AnnA: Estàs segur que m’ho has explicat tot?

Jordi: És que no hi ha res a explicar. 

AnnA: Segur?

Jordi: Segur. 

Pausa.

AnnA: Ja t’ho he dit. Se m’han queixat.

Jordi: Mira… No entenc com els seus pares es poden 
queixar per això. Em coneixen i… Hi parlaré. Els diré 
això mateix que t’acabo d’explicar i segur que ho 
entendran.

AnnA: No han estat els pares de l’Àlex els que s’han 
queixat. 

Pausa.

Jordi: Doncs qui?

AnnA: La mare de la Paula/
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Jordi: De la Paula? Però si la Paula es va treure la 
bombolla dilluns i estava més que contenta. 

AnnA: I també/

Jordi: No entenc/

AnnA: Jordi… No és per la bombolla.

Jordi: Si no és per la bombolla… Què/

AnnA: El pare de l’Arnau/

Jordi: De quin dels dos?

AnnA: L’Arnau Bosch. S’ha presentat aquí. Fa una 
estona. 

Jordi: Si aquest home no ha vingut mai a la piscina. 
Sempre ve la mare de l’Arnau. 

AnnA: Què has fet quan l’Àlex s’ha posat a plorar? 
És això el que vull que m’expliquis.

Entra Hèctor. 

S’emporta un parell de caixes més. 

Jordi: Estic agafant fred, vaig a buscar el barnús.

AnnA: Jordi…

Hèctor: Ja me’n vaig. 
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Jordi: Ara torno. Estigues tranquil·la… O vols que, 
a sobre, em quedi congelat?

Jordi surt.

AnnA: Estàvem parlant.

Hèctor: Perdó pensava/

AnnA: Emporta-te-les. T’agrairia que no ens tornessis 
a interrompre. 

Hèctor: Pensava que/

AnnA: Ja has revisat la farmaciola?

Hèctor: Ara anava/

AnnA: /a fer-ho. Com avisar en Jordi, eh? (Pausa.) 
No hi ha betadine, ni alcohol.

Hèctor: Ah… Ho has/

AnnA: Sí. S’ha de revisar sempre, Hèctor. Un nen 
podria relliscar i… No pot ser que no tinguem res per 
desinfectar. Aquest mes te n’encarregaves tu, o no?

Hèctor: Sí. 

AnnA: Doncs?

Hèctor: Anava…
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AnnA: S’ha d’estar al cas, Hèctor. No pot ser que 
t’hagi d’estar sempre a sobre amb aquestes coses. 
És només revisar-ho. No costa tant. 

Hèctor: No tornarà/

AnnA: Heu estat fumant?

Hèctor: No.

AnnA: Hèctor… Encara en sento l’olor. 

Hèctor: No. (Pausa.) Jo no.

AnnA: En Jordi?

Jordi torna a entrar. Porta el barnús posat. 

Jordi: Ja les porto jo. Ja hem acabat. 

AnnA: No. No hem acabat. Hèctor, va. 

Hèctor surt sense dir res. 

AnnA: M’has dit que no i has estat fumant aquí dins.

Jordi: T’ho ha dit l’Hèctor?

AnnA: No. M’ho acabes de dir tu. 

Jordi: Quatre calades i prou. 

AnnA: Saps que està prohibit. 


