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                       - 26 pàgines - 

       Personatges per ordre d’aparició: 

 
 
 
 

           1- PRESENTADOR(A) Manel o Paula 
 

2- HOME (o DONA) DEL TEMPS Víctor o Vicky 
 

3- TÈCNIC (Carles o Carla) 
 

4- DIRECTOR(A) Sr. o Sra. Sardà (Juli o Júlia) 
 

5- SECRETÀRI(A) Pep o Fina 
 

6- ACTIVISTA (Daniel o Daniela) 
 

7-HOME (o DONA) DE NEGRE 
 
 
   L’Activista i l’Home (o Dona) de Negre poden ser interpretats pel mateix actor. 
 
 
 
 
 
 



Al cantó dret, una taula amb quatre cadires (però cap d’esquena al públic). A l’esquerra, 

una tauleta més petita amb un tamboret, de perfil al públic i de cara a la primera taula. Al 

seu damunt, uns auriculars i un parell de caixes de sabates pintades de negre (o platejat) 

amb botons i teclats dibuixats a la tapa, per simular els aparells de control d’una emissora 

de ràdio. També hi ha dues pinces d’estendre pintades de platejat que simularan ser 

micros de solapa. A més, hi ha alguna tableta, alguna calculadora, etc. perquè tot plegat 

sembli un conjunt de diferents aparells electrònics. A un racó de la taula de control també 

hi ha una llibreta i un bolígraf. A terra, una paperera. 

Per l’esquerra es va als diferents despatxos interns de la ràdio. Per la dreta se surt al 

passadís de recepció i al carrer. 

 

ESCENA 1 

Per l’esquerra entra el tècnic, s’atura davant la tauleta del control, es posa els auriculars 

momentàniament al voltant del coll, i a peu dret tecleja ara un aparell, ara l’altre.  

Entre mig, mira l’hora, alça els ulls cap a l’entrada de la dreta com si esperés algú que no 

arriba, i torna a teclejar. 

Per la dreta entra el presentador amb una carpeta i va directe cap a la taula gran.  

El tècnic continua fent la seva feina sense aixecar el cap. 

PRESENTADOR   : — Bon dia, Carles. (mira al seu voltant) I en Víctor? (deixa la  

                                      carpeta damunt la taula) 

TÈCNIC           : — (sense aixecar el cap) No ha arribat. 

PRESENTADOR    : — (mira l’hora) Què estrany, no? 

TÈCNIC           : — (mira l’hora) Està fent tard. 

PRESENTADOR    : — És que entrem d’aquí a cinc minuts! (es treu l’americana i la  

                                      posa al respatller de la cadira) 

TÈCNIC           : — Jo ja ho tinc a punt. (acaba de teclejar i aixeca el cap) 

PRESENTADOR    : — Què li haurà passat? Sempre és aquí abans de l’hora.  

                                      (treu uns papers de la carpeta) 



TÈCNIC           : — Com tothom. Si no ets puntual no pots treballar  a la ràdio.              

                                      (escriu alguna cosa a la llibreta) 

PRESENTADOR    : — (desa la carpeta sobre la taula) 

                                       Has sentit la notícia d’última hora? 

TÈCNIC           : — (aixeca el cap un moment) Aquesta gent que s’ha quedat cega  

                                       de cop? 

PRESENTADOR    : — (es gira cap a ell, impressionat) Sí: VINT I DUES persones han  

                                       perdut la vista A LA MATEIXA HORA! En un radi de DOS  

                                       quilòmetres! 

TÈCNIC           : — Que era; un grup? Potser s’han pres alguna cosa, no? 

PRESENTADOR    : — No. No es coneixen de res. Entre ells hi ha una família amb 

                                      criatures, alguna parella, i no sé què més. Però no estaven  

                                      junts. 

TÈCNIC           : — (fa una ganyota d’estranyesa) I tots s’han quedat cecs?  

                                       Com pot ser? (se li acosta amb un pinça platejada i li posa a la  

                                       solapa) 

PRESENTADOR    : — (s’estira de la solapa per facilitar-li la feina) No se sap. Els han  

                                      ingressat a l’hospital, i els metges ho estan  investigant. 

TÈCNIC           : — Quina cosa més rara. (torna cap a la seva tauleta) Et provo el  

                                      so, eh?  

PRESENTADOR    : — (provant el so) Un dos. Ba, ba. Prova. Si, si. Prova. Un dos.  

                                       Escolta, si el Víctor no arriba, què fem?  

El tècnic simula manipular uns botons. 

TÈCNIC           : — No ho sé. Passem a publicitat. 

 



PRESENTADOR    : — A publicitat? Entre les noticies i el temps? No pot ser. (fulleja  

                                      els seus papers ràpidament i posa alguns fulls davant des altres) 

TÈCNIC           : — Doncs t’hauràs d’inventar alguna cosa. (fa unes anotacions a  

                                      la llibreta) 

PRESENTADOR    : — (sospira ) A veure què hi puc colar. (continua fullejant) 

TÈCNIC           : — (mira l’hora) Un minut. 

PRESENTADOR    : — Mira: puc fer un recordatori del Festival de Teatre i la seva  

                                      programació. (iguala el feix de fulls picant-lo verticalment sobre 

                                      la taula, i s’asseu, preparat per començar)  

TÈCNIC           : — (es calça els auriculars a les orelles) D’acord. Et poso la música  

                                       de l’espectacle principal. 

Entra el Víctor tranquil·lament i aixeca la mà per saludar. 

VÍCTOR                 : — Bon dia, nois. Mireu què m’he trobat. (mou la mà per mostrar 

                                     l’anell que porta al dit, molt satisfet)   

El tècnic es treu els auriculars i corre cap a ell per posar-li la segona pinça a la solapa. 

PRESENTADOR    : — Per fi! Afanya’t, Víctor! 

VÍCTOR                  : — És un rellotge, veus? Té unes pantalles que no sé per què  

                                      serveixen. Mira: tu saps què son?  
TÈCNIC           : — Vols estar-te quiet? (li col·loca la pinça a la camisa i corre al  

                                      control) 

PRESENTADOR    : — Víctor, mig minut! 

VÍCTOR                  : —  Però què dius? Si vinc súper d’hora! Mira. (mira el seu nou  

                                       rellotge) 

TÈCNIC           : — No vas bé. (es calça els auriculars) A veure; prova de so. 

 



VÍCTOR                  : — No vaig bé? Si és un rellotge ultra modern! (se’l mira, admirat) 

                                      No n’havia vist mai cap, en forma d’anell.  

TÈCNIC           : — El so impecable. Tot en ordre. 

VÍCTOR                  : — Un nou rellotge per l’home del temps. Divertit, no? 

PRESENTADOR    : — (neguitós) Concentra’t, Víctor. 

TÈCNIC           : — (aixeca el dit) Cinc, quatre, tres, dos, un... estem a l’aire! 

El Víctor es treu uns apunts de la butxaca, els desplega sense pressa, i s’asseu. 

PRESENTADOR    : — Bon dia a tothom. Per començar, com sempre, Víctor Torrent,  

                                      el nostre home del temps. Endavant, Víctor. Quin dia ens farà  

                                      avui?  

VÍCTOR                  : — (mira els seus apunts) Doncs les temperatures pugen dos  

                                       graus, Manel, i entra un vent de sud que anirà augmentant 

                                       d’intensitat durant la tarda. 

El Víctor deixa de mirar els apunts, com si veiés les imatges al seu davant i s’enfila  

calmosament sobre la taula com qui puja una escala (la cadira fa de primer esglaó, i la 

taula de segon) sense deixar de parlar. 

VÍCTOR                  : — Es declararà un incendi a Montserrat a partir de dos quarts  

                                      d’una, i aquest vent resultarà molt perillós...  

El tècnic i el presentador aixequen el cap de sobte i miren astorats el Víctor, que segueix 

parlant. El presentador s’aixeca fent gestos alarmats cap al Víctor. Després mira, amb 

impotència el tècnic, que també s’ha aixecat del tamboret i es toca repetidament el front 

amb un dit en senyal de bogeria. Tots dos fan gestos amb les mans i articulen paraules 

sense so per advertir al Víctor que s’aturi (Què dius! Prou! Calla! Víctor! Estàs boig! Baixa 

d’aquí!, etc.) 

 



VÍCTOR                  : — ... perquè farà avançar el foc ràpidament, i podria estendre’s 

                                       amb facilitat per tota la zona. És urgent evacuar els habitants   

          de les rodalies abans no sigui massa tard.  

Fosc sobtat. L’escenari queda negre i els actors marxen sense ser vistos. El presentador 

s’emporta l’americana, els papers i la carpeta. 

 

 

ESCENA 2 

     (...) 
 

DIRECTORA         : — (gira en rodó, obrint els braços) Però s’ha tornat boig, o què? 

                                     (s’allunya de la taula, portant-se una mà al front, escandalitzada)  

                                     El poden tancar a la presó per aquesta broma!  

SECRETÀRIA       : — (emocionada) Es veu que no era una broma... 

DIRECTORA         : — (es torna a girar cap a la secretària, desconcertada) Doncs per  

                                     què ho ha fet? No ho puc entendre. 

SECRETÀRIA       : — (impressionada) Diu que no ho sap.  

DIRECTORA         : — (camina cap a l’esquerra, alçant els braços, enfadada) Ah, no ho  

                                      sap? Aquesta sí que és bona! Que no ho veu que ens  

                                      tancaran el programa?(s’atura a mirar la secretària, desbordada) 

SECRETÀRIA       : — (divertida) Diu que ho ha dit sense adonar-se’n. 

DIRECTORA         : — (torna a caminar, indignada) És un irresponsable! No es pot  

                                      alertar per la ràdio d’un fals incendi! 

SECRETÀRIA       : — (excitada) El que passa és que....  

DIRECTORA         : — (continua caminant, indignada) Ni es pot induir la població a  

                                      evacuar sense causa! 



SECRETÀRIA       : — (impacient) És que.... 

DIRECTORA         : — (es gira cap a la secretària, indignada) Li caurà el pèl per  

                                      provocar el pànic! 

SECRETÀRIA       : — (entusiasmada) En realitat l’evacuació ha estat un èxit, perquè  

                                      la gent ha estat avisada amb temps.  

DIRECTORA         : — (es gira de sobte i se la mira uns segons en silenci, xocada)  

                                     Què dius? (s’acosta de la cadira) La gent ha abandonat les  

                                     cases? (s’asseu, abatuda) Però quin desastre!  

SECRETÀRIA       : — (impacient) És que, en realitat... 

DIRECTORA         : — (s’aguanta el cap amb una mà, amb el colze sobre la taula)  

                                      Ens caurà el pèl a tots! Estem acabats.  

SECRETÀRIA       : — (alegra) No, no. Tothom l’ha felicitat. 

DIRECTORA         : — Felicitat?  

SECRETÀRIA       : — (alegra) Sí, sí. Els bombers estan molt agraïts.  

DIRECTORA         : — Agraïts? 

SECRETÀRIA       : — (alegra) Sí, perquè han pogut intervenir de seguida. 

DIRECTORA         : — A veure, Fina. No m’has dit que no n’hi havia cap, d’incendi? 

SECRETÀRIA       : — (entusiasmada) És que l’incendi ha començat a l’hora que el  

                                      Víctor havia dit! 

DIRECTORA         : — (la mira uns segons, muda de sorpresa. després:) Què dius, ara? 

SECRETÀRIA       : — (entusiasmada) Sí; l’ha predit per a dos quarts d’una, i a un  

                                      quart la gent ja havia abandonat la zona. 

DIRECTORA         : — (s’aixeca, desbordada) Però, però... no ho entenc. 

SECRETÀRIA       : — (satisfeta) Els bombers han pogut arribar abans que el foc es  

                                      fes gros, i l’han sufocat en un plis. 



DIRECTORA         : — No pot ser; com ho sabia, el Víctor? 
SECRETÀRIA       : — (satisfeta) Ni idea. També han detingut el piròman: era un  

                                      mercenari!  

DIRECTORA         : — Un mercenari?  

SECRETÀRIA       : — Un home pagat pels que volen destruir el bosc. Per poder-hi  

                                     construir una urbanització. Exactament el que va dir el Víctor! 

 

 

ESCENA 3 

Per l’esquerra entren el presentador i el tècnic, molt entusiasmats.  

TÈCNIC          : — És un fenomen!  

PRESENTADOR   : — És fortíssim, és increïble! 

Van directament a la taula de la dreta i volten la directora. 

TÈCNIC          : — Un autèntic fenomen!   

PRESENTADOR   : — Senyora Sardà, ho hem d’aprofitar això! 

Tots dos van canviant de lloc a cada frase (posant-se l’un davant de l’altre, o a un cantó i 

l’altre de la directora o de la secretària) presos de gran agitació, mentre la directora va 

girant el cap de l’un a l’altre, atordida. 

TÈCNIC          : — Un fenomen fenomenal!   

DIRECTORA         : — Però què passa, ara? 

PRESENTADOR   : — El Víctor! 

TÈCNIC          : — Sí, sí; el Víctor!   

SECRETÀRIA       : — El Víctor, senyora Sardà! 

PRESENTADOR   : — Aquesta tarda ha predit que hi hauria molts més turistes que  

                                     de costum al Pont del Ninot. 



TÈCNIC          : — I que el pont s’enfonsaria, perquè és molt antic, i encara no  

                                     l’han arreglat.   

SECRETÀRIA       : — Però això els ha salvat! 

DIRECTORA         : — Els ha salvat? Qui, com? Qui, ha salvat? 

PRESENTADOR   : — Els turistes, senyora Sardà! 

TÈCNIC          : — L’ajuntament ha tancat el pont.   

SECRETÀRIA       : — I l’hi han trobat unes esquerdes perilloses. 

PRESENTADOR   : — Ara faran les obres. És que els diners se’ls havia embutxacat  

                                     el consultor.  

TÈCNIC          : — Els turistes, els ha salvat l’alerta del Víctor, ho entén?   

SECRETÀRIA       : — (indicant la seva llibreta) Hi ha una llista interminable de  

                                      trucades demanant per ell. 

PRESENTADOR   : — Hem de fer un programa especial amb el Víctor! 

TÈCNIC          : — Tenim un projecte, senyora Sardà! 

SECRETÀRIA       : — Doncs és el moment! Farà furor! 

PRESENTADOR   : — S’ha acabat això de l’home del temps! 

TÈCNIC          : — Està desfasat; no té ganxo!    

SECRETÀRIA       : — Ara el Víctor és una celebritat! 

DIRECTORA         : — (fa un gest amb les mans obertes com si premsés l’aire damunt la  

                                     taula) A veure, nois, una mica de calma. 

Tots s’asseuen a les cadires i respiren fondo.  

PRESENTADOR   : — (posa el dossier damunt la taula) Aquí té la proposta. 

TÈCNIC          : — No hi ha hagut mai un programa així! 

SECRETÀRIA       : — No ho sé, eh! Al Víctor li estan plovent les propostes, ara.  

                                     Tothom s’estan barallant per ell! 



DIRECTORA         : — (s’aixeca de sobte) Ah, si? Doncs que feu aquí asseguts! Aneu  

                                      a buscar-lo! Ràpid, de pressa! 

El presentador i el tècnic s’alcen d’un bot i corren cap a la sortida de la dreta.  

PRESENTADOR   : — Ràpid! 

TÈCNIC          : — De pressa! 

              (...) 

 

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

                                           adelaida.delaire@gmail.com 
	  


