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        - 32 pàgines - 

     Personatges per ordre d’aparició: 

     entre 17 i 36 actors 

 

 

1- BECARI(A) Àlex o Sandra  6- CÀMERA (noi o noia)  11- ACTOR o ACTRIU 1 

2- BECARI(A) Lluís o Lluïsa  7- ACTOR FAMÓS    12- ACTOR o ACTRIU 2  

3- BECARI(A) Martí o Martina 8- DIRECTORA CASTING   13- ACTOR o ACTRIU 3 

4- SECRETÀRIA   9- AJUDANT PRODUCCIÓ   14- ACTOR o ACTRIU 4 

5- NOIA  Montse Racó  10- PROPIETARI GOS  15- ACTOR o ACTRIU 5 

 

16- GRAN ACTRIU    20- PERIODISTA 1  26- MODEL 1 (noi o noia) 

17- MARE (o pare)    21- PERIODISTA 2  27- MODEL 2 (noi o noia) 

18- NENA (o nen) Juli o Júlia  22- PERIODISTA 3  28- MODEL 3 (noi o noia) 

19- DIRECTOR FILM Tomàs Roda  23- PERIODISTA 4  29- MODEL 4 (noi o noia) 

25- MODISTA (noi o noia)   24- PERIODISTA 5  30- MODEL 5 (noi o noia) 

 

Els quatre grups (becaris, actors, periodistes i models) poden augmentar o disminuir segons els 

actors disponibles, afegint o eliminant frases del text o repartint- les entre tots.  

 

Els tres grups de 5 (actors, periodistes i models) poden estar representats pels mateixos actors, ja 

que tenen temps suficient de canviar-se en cada cas.  Si, a més, en comptes de grups de 5, es 

redueix a grups de 3, es pot disminuir el nombre d’actors a 18.  

Reduint, a més, els becaris a 2, s’aconsegueix un mínim de 17 actors.  

 

Les salsitxes i els Frankfurts poden ser de joguina (per fer cuinetes). Quan s’hagin de menjar, es 

farà veure que es menja, sense tenir res a la mà. 

 

Un plató de rodatge. Al fons a la dreta, un sofà (o tres cadires cobertes amb una tela). 



(...) 

 

ESCENA 3 

Per la dreta entra l’ajudant de producció amb una caixa de cartró. 

PRODUCCIÓ     : — Hola Neus, porto les salsitxes de l meu client.  

                                  (deixa la caixa sobre la taula) 

CÀSTING       : — (mira l’hora) Anem una mica justos. Ja han arribat els actors? 

PRODUCCIÓ     : — Sí, sí, però hem de parlar de l’a nunci. El client ha demanat un  

                                  canvi, d’acord? 

CÀSTING       : — És massa tard per canviar, Sara. 

PRODUCCIÓ     : — Només és un detall, però queda mo lt millor.  

                                 (posa la caixa sobre el sofà, amb la safata a dintre) 

CÀSTING       : — (mira l’hora, impacient) A veure, digues. 

PRODUCCIÓ     : — (agafa la taula d’un cantó) Espera, movem la taula cap aquí.   

CÀSTING       : — (l’agafa de l’altre cantó) On la vols; allà?  (mouen la taula) 

PRODUCCIÓ     : — Al final, no serà la nena qui es mengi totes les salsitxes, val? 

     (tiba les tovalles cap a ella i li queden massa descentrades)  

CÀSTING       : — Ah, no? Però si aquesta era la gr àcia! (tiba les tovalles cap a  

                                  ella i també li queden massa descentrades)  

PRODUCCIÓ     : — No, no; se les menjarà un gos. (tiba les tovalles cap a ella, es torna  

                                  a passar, i rebufa.) 

CÀSTING       : — Un gos? No, per favor. 

PRODUCCIÓ     : — És un gos moníssim que es diu Bab au. Tiba les tovalles, vols? 

CÀSTING       : — Babau? (irritada) Si hi ha d’haver un gos, l’he d’escollir jo. És la  

                                  meva feina, no?  (tiba les tovalles cap a ella i queden descentrades) 



PRODUCCIÓ     : — Ve imposat; ha de ser aquest. (indica les tovalles amb la barbeta)  

                                 Agafa. 

Agafen les tovalles una de cada cantó i les tiben alçant-les per sobre la taula, tot parlant, 

fins que queden al centre i les posen suaument.  

CÀSTING       : — Comencem bé. (sospira) I què fem amb la nena? 

PRODUCCIÓ     : — Doncs la nena, igual, però a l’úl tim moment el gos li roba les  

                                  salsitxes, i ella  el persegueix. (allisa les tovalles amb la mà) 

Entra l’amo del gos. 

AMO GOS       : — (amb familiaritat) Bon dia, nenes. Sóc el senyor Gatius.   

CÀSTING       : — (seca) Bon dia senyor Narius. Sóc la senyora Vidal. 

AMO GOS       : — Ga-tius. He dic Gatius, nena. 

CÀSTING       : — (seca) I jo he dit SENYORA Vidal. Em sembla que no ens  

                                  coneixem. 

AMO GOS       : — (irònic) Ah; doncs disculpi, SENYORA Vidal! 

PRODUCCIÓ     : — (volent reconciliar-los) És l’amo del gos, Neus. (a l’amo) Ella és la  

                                  directora de càst ing d’aquest estudi.  

AMO GOS       : —  (amb menyspreu) Mira que bé. Però jo m’he d’entendre amb tu,  

                                   que per això t’h a contractat la casa de salsitxes. 

CÀSTING       : —  (seca) Doncs sí; sort que fa d’intermediària.   

PRODUCCIÓ     : — (volent posar bon ambient) On és aquest gosset tan bufó? 

AMO GOS       : — (ofès) Al cotxe. No el portaré fins que hagi vist el camer ino. 

CÀSTING       : — (escandalitzada) El camerino? Per a un gos? 

AMO GOS       : — (perdonavides) No és un gos qualsevol. (puntimirat) Per cert, és  

                                   vegetarià, eh?  



La directora de càsting es porta la mà al front, li gira l’esquena i s’allunya fins deixar-se 

caure al sofà, desbordada per les circumstàncies, mentre els altres continuen la conversa. 

PRODUCCIÓ     : — Com que: vegetarià? Però si s’ha de menjar les salsitxes! 

AMO GOS       : — Doncs no se les menjarà, ja t’ho dic ara. 

PRODUCCIÓ     : — (intenta rebobinar) A veure, senyor Varius... 

AMO GOS       : — Ga-tius, nena. El Babau menja pom es per tenir el pèl brillant,  

                                  pastanagues per a  la vista, i prunes per a la digestió. 

PRODUCCIÓ     : — Però s’ha compromès a fer un anun ci de salsitxes, senyor  

                                 Quedius! 

AMO GOS       : — Cap problema!  (amb el to de l’evidència) Disfresseu unes  

                       pastanagues de salsitxes! 

PRODUCCIÓ     : — Unes pastanagues? 

AMO GOS       : — És clar! Una mica d’imaginació, n o?  

PRODUCCIÓ     : — Això ho complica molt. No tenim t emps de fer treballs manuals! 

AMO GOS       : — (lleuger) Aquest és el teu problema. Jo vaig a escollir el  

                                   camerino. 

L’amo del gos surt per l’esquerra. La productora treu el mòbil i marca un número. 

CÀSTING       : — (s’aixeca, irritada) Genial; et felicito! Molt bona, la idea del gos! 

PRODUCCIÓ     : — (parla pel mòbil) Marta, envia de seguida un becari a comprar  

                                   pastanagues. Que  siguin petites i primetes, val? Gràcies.  

CÀSTING       : — (exasperada) Però per què no ens el traiem de sobre, aquest gos   

                                   inútil?  

PRODUCCIÓ     : — (exasperada) Perquè el senyor Caganius és el gendre del  

                                  fabricant de sals itxes! (posa bruscament la caixa damunt la taula,  

                                  amb la safata a dintre) 



CÀSTING       : — Bingo.  (malhumorada) Doncs ja podria fer salsitxes de gos! 

PRODUCCIÓ     : — (mira l’hora) És tardíssim. Faig passar els actors?  

CÀSTING       : — (sense ganes) Sí, gràcies. 

 

(...) 

ESCENA 8 

GRAN ACTRIU : — (enfadada) On és el responsable? 

ACTOR FAMÓS: — Quin responsable? 

GRAN ACTRIU : — Al meu camerino s’hi ha instal·lat un gos, i està tot ple de pèls. 

ACTOR FAMÓS: — (sorprès) El gos? 

GRAN ACTRIU : —  (irritada) El camerino! 

ACTOR FAMÓS: — Aquests camerinos no són segurs, Luc i!  

GRAN ACTRIU : — (desconcertada) No són segurs? 

ACTOR FAMÓS: — A mi m’han agafat la camisa! 

GRAN ACTRIU : — Veus? I a sobre, l’amo del gos, és un impresentable!  

ACTOR FAMÓS: — Ah; al menys té amo. 

GRAN ACTRIU : — Se m’ha menjat la crema hidratant! 

ACTOR FAMÓS: — (perplex) L’amo? 

GRAN ACTRIU : — (irritada) El gos!  

ACTOR FAMÓS: — Ah. Com que fa... aquesta oloreta ta n bona. 

GRAN ACTRIU : — Això; defensa’l, ara!  

ACTOR FAMÓS: — No, no; si jo no me la menjaria, eh?  

GRAN ACTRIU : — Es pensa que es riu de mi, el poca vergonya! 

ACTOR FAMÓS: — (sorprès) El gos? 

GRAN ACTRIU : — No, l’amo! Que sembles ximple, Sant i! 



ACTOR FAMÓS: — Ai, sí, sí; és clar! 

GRAN ACTRIU : — I a sobre m’ha rosegat les sabates de vellut. 

ACTOR FAMÓS: — (insegur) L’amo? No. Ai; vull dir... sí, oi? 

GRAN ACTRIU : — No! El gos, el gos, el gos! El gos del dimoni! 

ACTOR FAMÓS: — Disculpa, és que em perdo. 

 

(...) 

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

                                            adelaida.delaire@gmail.com 

 


