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ESCENA 0
(Si es vol començar de manera grollerament 

autofictiva; si no, aneu a l’escena 1)

Ella. 
 Comencem
L’altre / L’altra. 
 D’acord
Ella. 
 Tu d’on surts?
 Tens identitat?
L’altre / L’altra. 
 Potser més que tu
Ella. 
 Ja ho veurem
 Ets dins la meva maleta?
L’altre / L’altra. 
 Ja ho veurem
 Som-hi?
Ella. 
 Sí
 Jo soc ella
L’altre / L’altra. 
 Jo tots i totes les altres
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ESCENA 1
Ella i A

A. 
 Vull 
 un iPhone
Ella. 
 Un iPhone?
A. 
 Sí
 L’últim
Ella. 
 Demana’l al teu pare
A. 
 Ja ho he fet
 m’ha dit que te’l demani a tu
Ella. 
 No tinc diners
A. 
 Clar que tens diners
Ella. 
 No
 Amb prou feines arribo a fi de mes
 Jo no sé què passa últimament
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 abans hi arribava molt bé
 i ara
 des de fa uns anys
A. 
 Sí sí sí
 des de la crisi i a sobre ara amb la pandèmia jo no sé 

què em passa que bla bla bla
 bla bla bla
 bla bla bla
 Au para de dir tonteries i regala’m l’iPhone nou pel 

meu aniversari
 tampoc és tan car
 Si vols truco jo a la companyia perquè me’l deixin a 

molts terminis
Ella. 
 Saps què passa?
 Que encara que tingui diners no sé si vull comprar-te 

un iPhone
A. 
 Eh?
Ella. 
 Ets massa jove per tenir un aparell d’aquests
A. 
 Quèèèèèè?
 Si en faig setze la setmana que ve!
 Soc l’únic de la classe que encara no té l’iPhone!
 Tota la resta en tenen des dels dotze anys!
 Quina vergonya!
 Per culpa dels meus pares



42

 dels meus putos pares
 de la meva puta mare
 vaig fent el ridícul pertot arreu!
 No et suporto!
 Ja fa mesos que treus el puto tema de la puta crisi
 i ara de la puta pandèmia
 com a puta excusa per 
 putejar-me
 Vull un iPhone
 el nou iPhone
 mama
 necessito
 un iPhone
 M’has entès?
 El necessito
 per tant
 me’l compraràs
Ella. 
 Per què el necessites?
 M’ho pots dir?
A. 
 Sí
 Ara perdré el temps explicant-te a tu per què necessito 

un iPhone!
Ella. 
 Tens un mòbil que funciona la mar de bé
 Es pot viure perfectament bé sense iPhone
A. 
 Tu també tens una batedora estupenda
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 I no has parat de donar-li la tabarra al papa 
 fins que t’ha comprat la Thermomix
 Oi?
Ella. 
 I això què hi té a veure?
A. 
 Oi que abans de tenir la Thermomix 
 també menjàvem i vivíem perfectament?
 Sí
 Però no eres tan feliç cuinant
 ni menjàvem plats tan refinats i exquisits
 Doncs ja està
 Ja t’he dit per què vull un iPhone
Ella. 
 Per tenir una comunicació més refinada i exquisida
 amb la resta del món?
A. 
 Per ser més feliç
Ella. 
 Au va!
A.
 Què pensaves regalar-me pel meu aniversari doncs?
Ella. 
 Un llibre
A. 
 Ha ha ha!
 Em pixo!
 Tu sí que em fas gràcia!
Ella. 
 És increïble
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A. 
 Sí
 És increïble tenir una mare
 que a més a més d’avariciosa
 d’incoherent i d’absurda
 és
 una mala puta
Ella. 
 Que trist que un fill de quinze anys digui això
 a la seva mare
A. 
 Més trist és no donar-li al seu fill
 el que el seu fill necessita per ser feliç
Ella. 
 El meu pare m’hauria trencat la cara fa estona
 si li hagués parlat com tu em parles a mi
 I la veritat és
 que ara tinc moltes ganes de pegar-te
 Moltes
A. 
 Fes-ho
Ella. 
 No puc
 La llei està de la teva part
A. 
 Si la llei està de la meva part
 per què tu no?
 Et creus superior a la llei?
Ella. 
 Sí
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A. 
 Doncs què esperes?
 Pega’m
Ella. 
 Ves-te’n
 Surt de la meva vista
A. 
 Però me’l compraràs o no?
Ella. 
 Pare nostre que esteu en el cel
 sigui santificat el vostre
A. 
 Què fas?
 Per què reses?
Ella. 
 Tu et saps el parenostre?
A. 
 No
Ella. 
 Aquest és el problema
 Ja no hi ha referències
 Ja no hi ha autoritat
 Ni por
 S’ha perdut la por de l’autoritat
 I s’han perdut totes les referències
A. 
 No saps ni què dius
 I amb l’edat t’has tornat fatxa
 Quan has resat tu si es pot saber?
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 La setmana que ve vull el meu iPhone si vols que 
continuï considerant-me

 fill teu
 o millor
 si vols que jo continuï considerant-te a tu
 la meva mare
 (...)




