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         DE BOCA EN BOCA  
           Versió x 14 actors 
 

             Adelaida Frías  
                                      http://www.obresdeteatre.com 
 

 

           - 27 pàgines - 

                Personatges per ordre d’aparició: 

 

1- CAMBRER/A 1  (Marta o Marc)    

2- CLIENT/A (Sara o Raül)      

3- ESTUDIANT 1 (Rita o Roger)  

4- ESTUDIANT 2  (Sergi o Sílvia)  

5- ACTRIU / ACTOR 

6- PERRUQUERA 

7– CAMBRER/A 2 (Martina o Martí)    

8- OFICINISTA 1 (noi o noia) 

9- OFICINISTA 2 (noi o noia) 

10- TRANSPORTISTA (Rafa o Rafi)  

11- PORTERA 

12- FILL/A DE CAMBRER/A 2  (Júlia o Juli) 

13- AMIC/GA DE FILL/A (Alba o Andreu),   

14- DOLORS     
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Un bar, amb la barra al fons a l’esquerra, traçant un triangle amb la cantonada. Al davant 

dues tauletes amb dues cadires cada una. Per l’esquerra s’entra al magatzem. Per la 

dreta se surt al carrer. 

 

ESCENA 1 

Per la dreta entra la Clienta, arreglada i amb bolso. 

CLIENTA     : — (alça la veu) Hola, Què no hi ha ningú? 

CAMBRERA 1 : — (off) Sí, sí, ja vinc! (entra) Hola Sara. És que estava al  

                                magatzem. Un talladet? (passa darrere la barra) 

CLIENTA     : — Sí, com sempre. I la Martina? (es recolza a la barra, de perfil) 

CAMBRERA 1 : — Ara ve. Ha anat al banc. (li posa els tovallons de paper) 

CLIENTA    : — I tu, què, noia? Què t’expliques? 

CAMBRERA 1 : — Mira, pencant. (serveix a la clienta platet, sucre i cullereta) 

Entren els Estudiants 1 i 2, amb llibretes d’apunts a la mà o dins les motxilles, i s’asseuen 

a una tauleta. La Cambrera posa la tassa del tallat a la clienta, que remena i beu. 

ESTUDIANT 1 : — Ei, hola. 

ESTUDIANT 2 : — Com va? 

CAMBRERA 1 : — Mira-te’ls: la Rita i en Sergi! Què us poso?  

ESTUDIANT 1 : — Per a mi una menta. Tu què vols? 

ESTUDIANT 2 : — Jo un cafè sol. (posa damunt la tauleta una llibreta i un boli.) 

ESTUDIANT 1 : — (mira el seu mòbil) Ah, mira: en Blai, que pregunta com quedem.  

                               (es posa a teclejar.)  

CAMBRERA 1 : — (als Estudiants) Què tal? Tot bé? (posa les tasses sobre una plata) 

ESTUDIANT 2 : — Doncs sí, tu: he decidit que em compro una moto. 

CAMBRERA 1 : — Caram! Si que estàs ric.  
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La Cambrera 1 porta les begudes a la taula, assenteix, somrient, i torna darrere la barra. 

ESTUDIANT 2 : — No, llesta; fa temps que estalvio. Saps a quina hora m’he de  

                                llevar per arribar a la Universitat en bici? 

ESTUDIANT 1 : — (aixeca el ulls del mòbil) Uf; jo en bici no podria. De bon matí no,  

                                per favor! 

ESTUDIANT 2 : — A més, en busco una de segona mà. (beu el seu cafè) 

CLIENTA      : — Parlant de motos; acabo de veure una cosa... que m’ha deixat  

                                tota...! 

CAMBRERA 1 : — (estava fregant la barra, i s’atura a mirar-la, encuriosida) Tota què?  

Tots la miren, expectants. 

CLIENTA      : — És que és molt fort. Sabeu el Cisco, del taller de pneumàtics? 

ESTUDIANT 2  : — Sí; el marit de la Dolors. (beu el seu cafè) 

CLIENTA     : — Això. Doncs entro al taller perquè m’arregli la roda del cotxe, i  

                                em surt amb uns llavis així, com si li haguessin partit els morros. 

ESTUDIANT 1 : — Què dius, ara? El Cisco?  

CLIENTA     : — I li dic: què t’ha passat? I fa: No res, un mussol. Tu creus?  

   Es pensa que no lligo caps! (beu un glop) 

ESTUDIANT 2  : — Per què? Què vols dir?  

CLIENTA     : — Home; saps això que va passar ahir nit, a l’estació? 

ESTUDIANT 1 : — Que van sorprendre un home robant una moto, no? (guarda el  

                                 mòbil) 

CLIENTA     : — Aaaixò mateix. El van estomacar però es va escapar, oi que sí? 

CAMBRERA 1  : — (incrèdula) No em diràs que va ser el Cisco! 

La Clienta alça alhora el cap i les celles, com si la sabés llarga. 

ESTUDIANT 2 : — No pot ser! Si el Cisco remena motos tot el dia!  
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ESTUDIANT 1 : — Com vols que vagi a robar-ne una a l’estació! (remena el seu te) 

CLIENTA     : — No, si jo no vull res. Però mira: li canvies la matrícula, la  

                                maquilles una mica, i au, a vendre-la per un “pastón”!  

Es veu que era una guapada, aquella moto! (beu un glop) 

ESTUDIANT 2 : — Caram, tu. No ho sé; potser sí. (es repensa) Però, és que aquí  

                                tothom el reconeixeria, el Cisco! 

CLIENTA     : — (fent-se l’entesa) Anava amb passamuntanyes. A més, va fugir  

                                 pel bosc. De nit. O sigui que coneixia el terreny. (beu cafè) 

ESTUDIANT 1 : — Però, en fi, podria ser qualsevol altre del poble, no? (beu te) 

CLIENTA     : — Et dic que li van clavar un cop de puny! 

ESTUDIANT 2 : — I què passa, què vols dir? 

CLIENTA     : —  Doncs que el Cisco dels pneumàtics s’ha llevat aquest matí amb  

                                 amb la cara com un mapa. Ja t’ho he dit; jo l’he vist. 

ESTUDIANT 1 : — (impressionada) Què fort! Fa tota la pinta, no? (mira l’Estudiant 2) 

CLIENTA     : — Ho veus? És que tot lliga! No ho dic perquè sí, jo. (fa l’últim glop) 

ESTUDIANT 2  : — És que al·lucino, tu.  

ESTUDIANT 1  : — A mi em queia bé, aquest tio. (beu te) 

CLIENTA     : — (mira l’hora) Doncs ja ho veus. Au; me’n vaig que he d’obrir la 

                                 botiga. Apunta-m’ho, Martina. Adéu a tothooom. (surt) 

La Cambrera 1 apunta el deute de la Clienta, i després fa com si rentés, darrere la barra, 

els coberts que ha deixat, tot somrient als Estudiants que parlen. 

ESTUDIANT 1 : — Doncs jo li vaig comprar la meva scooter de segona mà!  

                                Ara resultarà que és robada? 

ESTUDIANT 2 : — (riu) Si és súper vell, el teu trasto; no pateixis. Ningú el robaria  

                                per tornar-lo a vendre. (s’acaba el cafè) 
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ESTUDIANT 1 : — Ja, però no mola gens! Comprar-lo a un taller que trafica amb  

                                això...! 

ESTUDIANT 2 : — (riu) Ara ets còmplice; has col·laborat a la fer-li de tapadora. 

ESTUDIANT 1 : — Calla, burro! (riu i fa com que el pega) Mira, no volies els apunts?  

                               (els posa damunt la tauleta i mira l’hora) Va, que tenim poca estona. 

Els Estudiants es miren els apunts, escriuen i parlen en veu baixa. La Cambrera frega la 

barra. 

 

 

ESCENA 2    

Per la dreta entre l’Actriu, vestida molt moderna i una mica extremada. 

ACTRIU             : — Bon dia. 

CAMBRERA 1  : — Holaaa. 

ACTRIU             : — (s’asseu a una tauleta) Posi’m un te amb llimona, per favor. 

                       Te negre, si pot ser. 

Entra la perruquera amb la bata de treball. L’Actriu la mira dissimuladament. 

PERRUQUERA : — (es recolza a la barra) Fes-me un cafetó, Martina. Que m’arriba  

                                  tard una clienta per depilar, i aprofito. 

ACTRIU             : — Ah, ets de la perruqueria, oi? Ja deia jo que em sonaves! 

                                 Divendres, la teva companya em va fer un tint. 

PERRUQUERA : — Sí, sí, ja ho sé. Ets l’actriu que estava programada a  

                                  l’auditori. 

Els Estudiants aixequen la vista, miren l’Actriu amb interès, i es parlen en veu baixa. 

ACTRIU             : — Sí; hi he fet dues funcions: dissabte i diumenge.  

CAMBRERA 1  : — Ah, si? (li porta el te) I com ha anat? 
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ACTRIU             : — (rotunda) Molt bé; fenomenal. 

La Cambrera 1 i la Perruquera se la queden mirant sense creure-s’ho, assentint amb cara 

de pena.  

ACTRIU             : — (corregint) Bé; poqueta gent, eh? Però van aplaudir molt.  

                                 (remena el te) 

La Cambrera 1 torna cap a la barra i posa la tassa, sucre i cullereta de la Perruquera. 

PERRUQUERA : — (traient-li importància) Sí, sí; és clar. 

ACTRIU             : — És una comèdia molt divertida. La torno a fer el cap de setmana  

                                 vinent, aquí al costat, a Vilarius. (fa un glop) 

PERRUQUERA : — (compadint-se’n amb cara de pena) I ja surts a la tele?  

ACTRIU             : — (sense donar-hi importància) Sí; alguna vegada. (beu llarg) 

La Cambrera 1 i la Perruquera assenteixen sense convicció i se’n desinteressen. 

CAMBRERA 1  : — (a la perruquera) No tens por que t’arribi la clienta, tu? 

PERRUQUERA : — No; ha truca’t dient que està atrapada a l’estació, pobra. Quan  

                                 arribi m’avisarà. (remena el cafè i beu) 

ESTUDIANT 2  : — (aixeca el cap) Atrapada a l’estació? (es mira amb l’Estudiant 1) 

PERRUQUERA : — Es veu que han tallat el transit i ha un embús de cal Déu. Va  

                                 en cotxe, ella. 

CAMBRERA 1  : — (fent-se la sàvia) Saps per què l’han tallat, el carrer de l’estació?  

PERRUQUERA : — Un robatori, no? Una moto, una baralla, o no sé què. (beu) 

CAMBRERA 1   : — Ha estat el Cisco dels pneumàtics, nena. 

PERRUQUERA : — Li han robat la moto? 

ESTUDIANT 2   : — Al revés: sembla que trafica amb motos robades.  

PERRUQUERA : — Alça aquí! 

       (...) 
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  Aquest text és un fragment. Si us interessa adquirir-lo sencer, sol·liciteu-lo a  

                                     adelaida.delaire@gmail.com 

 


