
 

 

          SENSE ESCRÚPOLS 

       Adelaida Frías  

                          http://www.obresdeteatre.com  

 
 

                            - 33 pàgines - 

           Qualsevol dels personatges pot ser femení o masculí  indistintament 

                   Personatges per ordre d’aparició 

 

1- RECEPCIONISTA (noi o noia)           10- WENDI 

2- CAMBRERA                       11- MINI 

3- ATURAT               12- CUCA 

4- BANQUER              13- LULÚ 

5- SECRETARI / ÀRIA             14- PIANISTA (noi o noia) 

6- EMPRESÀRI / ÀRIA    5- HIPNOTITZADOR / A  

7- GUARDAESPATLLES (1 ò 2)   16- DRA COBALT 

8- PRÍNCEP ÀRAB     17- PERIODISTA (noi o noia)  

9- MINISTRE       18- POLICIA (1 ò 2) 

 

                 Si es vol, el guardaespatlles i el policia poden ser interpretats pel mateix actor.          

 

                 Per augmentar el nombre d’actors, es pot afegir un segon guarda espatlles i un  

                   segon policia que es reparteixin l’acció. També es pot afegir alguna cantant.  

           O, fins i tot, doblar cada personatge 

 



El saló d’un hotel de luxe, amb diferents llocs per seure i diverses tauletes. Per l’esquerra 

es va al vestíbul de recepció i també al carrer. Per la dreta s’accedeix a la resta de l’hotel. 

 

ESCENA 1 

Per la dreta entra el recepcionista d’uniforme, molt seriós i rígid, seguit de la cambrera que 

lluita per posar-se bé el davantal i cordar-se’l a l’esquena (es fa un embolic, ja que les 

llaçades del cap i de la cintura estan descordades i no acaba d’entendre quines 

concorden entre elles).  

RECEPCIONISTA  : — ... i aquest és el saló. La seva  feina és endevinar què  

                                       necessiten e ls clients fins i tot abans que ho sàpiguen 

                                       ells mateixo s, entesos? (es gira per mirar-la) 

CAMBRERA           : — Hem... i si m’equivoco? 

RECEPCIONISTA  : — Es pot saber com porta el davant al? 

CAMBRERA           : — És que no ho entenc... Així?  No; així, oi? 

RECEPCIONISTA  : — Jo el que no entenc és com li ha n donat la feina. 

CAMBRERA           : — No, sí, sí; queda clar! He d ’endevinar els desitjos de la gent. 

Entra per l’esquerra l’aturat vestit de manera vulgar i avança unes passes tímidament. 

ATURAT  : — Disculpi, hi ha algú? 

RECEPCIONISTA  : — (el mira de dalt a baix amb disgust) Sí, senyor, hi ha algú. 

ATURAT  : — Eeeeh... estic buscant feina i pensava que potser... 

RECEPCIONISTA  : — El servei està complet, gràcies.  

ATURAT : — (de pressa) Parlo cinc idiomes, tinc experiència com a                 

       administratiu, domino diferents programes in formàtics...  

RECEPCIONISTA  : — Gràcies, però no hi ha cap vacan t.  

ATURAT  : — També puc treballar a la cuina, o escom brar i fer els llits... 



RECEPCIONISTA  : — Li he dit que no. 

ATURAT  : — ... portar paquets, canviar bombetes... ? 

RECEPCIONISTA  : — Prou! Faci el favor de sortir o cridaré el servei de seguretat. 

ATURAT  : — No, no; gràcies, perdoni, gràcies, perd oni.  

L’aturat es retira caminant enrere. El recepcionista es mira la cambrera molt contrariat. 

RECEPCIONISTA  : — (rotund) Queda clar? 

CAMBRERA           : — (intimidada) Claríssim.  

RECEPCIONISTA  : — És molt important que sigui disc reta, entesos? 

Per l’esquerra entra el banquer amb un maletí, seguit de la seva secretària, que porta una  

maleta amb rodetes i una bossa de viatge.  

BANQUER  : — Bon dia, Alfred. 

RECEPCIONISTA  : — Senyor Bitllets! M’alegro de tor nar-lo a veure. 

BANQUER  : — Tenim les habitacions de sempre, supos o, oi? (dóna el maletí  

                                       a la secretària i es treu l’abric) 

RECEPCIONISTA  : — (l’ajuda) Naturalment, senyor Bitllets.  

BANQUER  : — (sospira enèrgicament) Necessito un massatge de seguida. 

RECEPCIONISTA  : — És clar, senyor. Les noies l’ate ndran immediatament. 

BANQUER  : — Mentrestant la meva secretària posarà el maletí a la caixa  

       forta. (marxa per la dreta) 

RECEPCIONISTA  : — (indica a la secretària que passi primera) Molt bé; l’acompanyo.  

La secretària assenteix i s’encamina cap a la dreta amb el maletí i la bossa de viatge.  

RECEPCIONISTA  : — (a la cambrera, confidencial) És l’amo de la banca més  

                                       important de l país!  

El recepcionista surt per la dreta arrossegant la maleta de rodetes.  

 



ESCENA 2 

La cambrera es queda sola, i mira al seu voltant una mica desconcertada. Es decideix a 

sortir per l’esquerra, però topa amb l’empresària que entra amb una maleta de rodetes i 

un maletí. 

CAMBRERA           : — (sobresaltada) Ah! 

EMPRESÀRIA : — Bon dia. Si l’espanten els clients d eu ser que no vénen gaire  

                                       per aquí. 

CAMBRERA           : — Disculpi. Desitja alguna cos a? 

EMPRESÀRIA : — Una habitació i una copa. (s’asseu) Esperaré aquí una visita.  

CAMBRERA           : — Molt bé, senyora. Una copa d eee...?  

EMPRESÀRIA : — Que sigui un Reserva del 87. 

CAMBRERA           : — Sí, senyora. (surt per la dreta) 

L’empresària apunta coses a l’agenda electrònica i després truca pel mòbil. 

EMPRESÀRIA : — Guillem? Com va tot? (...) Perfecte,  sí; ja estic a l’hotel.  

                                       Has trobat e ls punts febles del senyor ministre? (...)  

                                       Ah, sí? L’an y 2009.  Magnífic! Tothom té alguna cosa que  

                                       amagar, oi? Bona feina.  Estem en contacte. 

Mentre parla, entra la cambrera  per la dreta, caminant molt a poc a poc per no vessar la 

copa de vi, que està molt plena.  

Per l’esquerra entra un guardaespatlles  amb ulleres fosques i una mà dintre la jaqueta 

amagant la seva arma a punt de disparar. Avança mirant al seu voltant per assegurar-se 

que no hi ha perill, i de tant en tant es gira bruscament per verificar que no l’ataquin per 

l’esquena. Quan la cambrera està ja a la vora de l’empresària, el guardaespatlles xoca 

amb ella en fer un dels seus giravolts, i la copa de vi es vessa amb el cop. El guarda-



espatlles surt per la dreta, i la cambrera es queda mirant la copa quasi buida que porta a 

la mà. L’empresària ha acabat de parlar per telèfon i es gira. 

EMPRESÀRIA : — Ja era hora. Porta. (agafa la copa i se la mira, sorpresa)  

                                       Però què és aquesta misèria?  

CAMBRERA           : — Ho sento, és que aquell seny or que ha passat... 

EMPRESÀRIA : — Què! No em diràs que se l’ha begut e ll! 

CAMBRERA           : — No, no...! 

Entra per l’esquerra un príncep àrab amb un maletí, i saluda amb el cap en passar (pot 

vestir túnica o bé americana, però porta el mocador tradicional subjectat al cap, i ulleres 

fosques). El guardaespatlles torna a entrar per la dreta, gira al voltant el príncep àrab per 

protegir-lo i el segueix, caminant com un cranc, per vigilar les seves esquenes.  

EMPRESÀRIA : — (contrariada) Porta’m l’ampolla, fes-me el favor.  

CAMBRERA           : — Sí, senyora. 

EMPRESÀRIA : — I una altra copa, que espero una vis ita. 

El príncep surt per la dreta. El guardaespatlles s’entrebanca amb la maleta amb estrèpit 

(pot caure a terra si es vol). Es recupera de seguida i apunta l’empresària i la cambrera 

amb la pistola. Tots tres es miren uns segons en suspens. Després el guarda surt 

ràpidament per la dreta. 

EMPRESÀRIA : — (rancorosa) Penses deixar aquí la maleta tot el dia? 

CAMBRERA           : — No, senyora. 

La cambrera arrossega la maleta i surt per la dreta. Per l’esquerra entra el ministre, i va 

directament cap a l’empresària, que s’aixeca, i encaixen les mans. 

MINISTRE  : — M’esperava, oi? Sóc el senyor Beneitó , ministre de sanitat. 

EMPRESÀRIA : — Encantada. Sóc la senyora Malrubí, d e la multinacional  

                                       Mont Sagrat.   



El ministre s’asseu, preocupat. L’empresària s’asseu després, simulant bon humor. 

MINISTRE  : — Em sap greu dir-li que tenen probleme s, senyora Malrubí. 

EMPRESÀRIA : — No em dirà que han fet cas de les de núncies d’uns pobres  

                                       pagesos i d’ uns miserables ecologistes!  

MINISTRE : — Han fet tanta pressió que els nostres científics han acabat  

       analitzant els productes Mont Sagrat. 

EMPRESÀRIA : — Bé, fantàstic. Confio que ens donara n la raó. 

La cambrera torna amb l’ampolla i una altra copa, i els serveix el vi escoltant amb atenció.  

MINISTRE : — (sever) Resulta que els seus pesticides, a més d’arrasador s,  

                             són cancerígens...  

EMPRESÀRIA : — Això és ridícul! 

MINISTRE : — ...i els seus aliments transgènics pro voquen malalties  

                                       desconegudes . 

EMPRESÀRIA : — Per favor; quantes difamacions! 

MINISTRE : — (sever) Ho lamento. 

EMPRESÀRIA : — (irònica) Jo també ho lamento, perquè els seus científics  

                                       hauran de se r expulsats del laboratori immediatament. 

MINISTRE : — (escandalitzat) Però, senyora Malrubí! 

EMPRESÀRIA : — (mira la cambrera) Què vols? Seure a la meva falda?  

CAMBRERA           : — (se sobresalta) No, senyora. (surt per la dreta) 

MINISTRE : — Amb la salut no s’hi pot jugar, perdon i! 

EMPRESÀRIA : — M’encarregaré personalment d’aquests  científics de pacotilla,   

                                       i li assegur o que no tornaran a trobar feina enlloc. 

MINISTRE : — Si són professionals especialment bril lants! 

EMPRESÀRIA : — I a vostè li pot passar exactament e l mateix. 



MINISTRE : — El mateix?  El mateix que... als científics? 

EMPRESÀRIA : — Només caldria recordar què va passar  l’any 2009. Però estic  

                                       convençuda q ue no serà necessari, oi? 

MINISTRE : — M’està... amenaçant? 

EMPRESÀRIA : — No, senyor Beneitó; li estic proposa nt una gran col·laboració. 

MINISTRE : — Ah, sí? Ningú ho diria. 

EMPRESÀRIA : — Em sembla que aviat seran les elecci ons, oi? 

MINISTRE : — Eeeeh... sí, d’aquí a tres mesos. 

EMPRESÀRIA : — Més que perfecte! Segur que necessit a diners per a la seva  

       campanya? Doncs Mont Sagrat el pot ajudar. 

MINISTRE : — (il·lusionat) Ah, caram; això és molta generositat. (amoïnat)  

                                       Però... hi h a un inconvenient. 

EMPRESÀRIA : — (impacient) Ah, sí? Més problemes? 

MINISTRE : — Aquesta tarda, la doctora Cobalt farà una roda de premsa,  

                                       aquí a l’hot el, per comunicar els resultats de la investigació.  

EMPRESÀRIA : — Magnífic. Doncs vostè s’ocuparà de f er-li dir “ el que ha de  

                                      dir”, entesos? 

MINISTRE  : — (amoïnat) Sí, sí, és clar. 

 

 

ESCENA 3 

Per la dreta entren les cantants i volten el ministre, afectuoses i rialleres. 

WENDI   : — Ai, mira-te’l! Bon dia, Eduard! 

MINISTRE    : — (a l’empresària) Disculpi (s’aixeca) Bon dia, senyoretes.  

MINI    : — Gràcies per les flors! Són precioses! 



LULÚ    : — L’habitació sembla un jardí botànic! (riuen) 

CUCA   : — I nosaltres papallones! (riuen) 

MINISTRE    : — És que sou unes artistes meravellos es. 

WENDI   : — Gràcies, vida. Ets un encant.  

MINI    : — Dinarem junts? No ens pots dir que no! 

LULÚ    : — Segur que coneixes algun lloc deliciós!  

CUCA   : — Porta’ns a un restaurant emblemàtic, Edu ard!  

EMPRESÀRIA : — (s’aixeca) No els vull molestar més. Ens veurem més tard. 

MINISTRE     : — No, senyora Malrubí! Permeti que l es presenti... 

L’empresària encaixa fredament les mans de les cantants. 

EMPRESÀRIA : — Encantada. 

MINISTRE     : — La Wendi, la Mini, la Cuca i la Lu lú. Canten i ballen al Teatre  

                                        Principal a mb el seu... 

L’empresària ha girat cua i surt per la dreta. 

EMPRESÀRIA : — Me n’alegro, fins després. 

El ministre i les cantants es queden uns segons en silenci, mirant per on ha sortit 

l’empresària, molt tallats. Després les cantants es miren i riuen en veu baixa. 

WENDI  : — D’on surt aquesta cosa tan seca? 

MINISTRE     : — Ssssht! (confidencial) És una empresària molt poderosa! 

MINI   : — Què vols dir, que està “forrada”? 

 
 
              (...) 

 

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

       adelaida.delaire@gmail.com 



 


