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PERSONATGES

Marc, 11 anys
Alícia, la mateixa edat

Els Tres Boletus, de l’espècie Amanita muscaria
El Caragol Moro i  

el Caragol Avellanenc
El Mestre Solitari

Els Tres Marcians de Gel Sec
Els Tres Astronautes de  

la Nau Espacial Global Control V
La galàxia Andròmeda

Els Forats Negres

ESPAI I TEMPS

Una pantalla al fons on es projecten imatges de 
l’univers i els elements que calga per a cadascuna 
de les escenes. Pot fer-se un audiovisual amb efectes 
especials, un Powerpoint o altres tipus de projec-
cions que es consideren necessàries i adequades al 
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joc dramàtic de cada escena o situació. Quant al 
Temps, es tracta d’un viatge fantàstic amb els su-
perneutrins.
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ESCENA 1
El viatge

(Una clariana del bosc. Marc espera els ca-
ragols. De sobte, apareix alícia, que se 
sorprèn en veure’l.)

Alícia. Marc? Marc Roig? Què fas ací?
Marc. I tu?
Alícia. Ho he preguntat jo primer.
Marc. I què? Espere uns amics.
Alícia. Amics? Esperes uns amics? I la festa de 

Laura? (Marc calla.) Què et passa? Que heu 
trencat?

Marc. Trencat?
Alícia. A classe, tothom sap que sou nòvios.
Marc. Això no és veritat.
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Alícia. Ah, no?
Marc. No. Som amics; amics i res més.
Alícia. I quina classe d’amic ets tu que no vols 

anar a la festa del seu aniversari?
Marc. I tu? Tu ets la seua millor amiga. Què fas 

ací? I no em digues que has vingut per collir 
flors silvestres...

Alícia. Ma mare m’ha castigat. Com he suspès 
les matemàtiques, m’ha castigat tot el cap de 
setmana sense eixir.

Marc. I en lloc d’estudiar, te’n véns al bosc.
Alícia. No vull estudiar ni vull tornar a casa. Ja 

n’estic ben farta. Ma mare és idiota.
Marc. Idiota?
Alícia. Una idiota i una dominant. Encara es pen-

sa que sóc una xiqueta i no vol veure que estic a 
punt de fer dotze anys. Me’n vaig. Sí, me’n vaig 
de casa. Ja n’hi ha prou. Què passa? Per què em 
mires així? Em sap greu per la iaia, perquè ella 
és l’única que em comprèn, però... Ja he pres 
una decisió i me’n vaig.

Marc. I on vas?
Alícia. Jo també he quedat amb uns companys.
Marc. Amb qui?
Alícia. És un secret. Però si em dius qui són els 

teus amics, jo et diré amb qui me’n vaig.
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Marc. Els meus amics són dos caragols.
Alícia. Caragols? Esperes dos caragols? I per dos 

caragols et perdràs la festa de Laura?
Marc. Són amics meus i no m’importa que siguen 

caragols. Potser encara podré anar a la festa. Ja 
veurem. I tu? Ara has de dir-me amb qui te’n 
vas.

Alícia. Jo me’n vaig amb els bolets.
Marc. Els bolets? Quina classe de bolets?
Alícia. Els Amanita muscaria. Són els millors i 

més bonics, amb totes aquelles capes de co-
lors...

Marc. Els Amanita muscaria són una espècie pe-
rillosa.

Alícia. No és veritat.
Marc. Són al·lucinògens i mortals.
Alícia. Apareixen a tots els contes.
Marc. Açò no és cap conte.
Alícia. I què és?
Marc. Una obra de teatre.
Alícia. I quina és la diferència?
Marc. N’hi ha moltes, però ací es presenta la re-

alitat.
Alícia. Ah, sí? I la realitat és que els Amanita 

muscaria són perillosos?
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(Indignats i panteixants, entren els tres Bo-
letus Amanita muscaria amb el seu vestuari 
de colors virolats.)

Boletus One. Mentider!
Boletus Two. Jo al·lucine.
Boletus Three. Falsari! Enganyador! Bruuggs!
Boletus One. Estàs difonent una falsa imatge i 

destruint la nostra reputació.
Marc. És la veritat.
Boletus Two. La veritat? Jo al·lucine. Quina 

veritat?
Marc. Ho he llegit en un llibre de botànica. I  diuen 

que hi ha xiquets enganxats als vostres efectes 
mortals.

Boletus Three. Ah, els llibres, els llibres... 
Bruuggs! No pots fiar-te’n, dels llibres.

Marc. I què he de fer, fiar-me de vosaltres? És un 
llibre de ciències.

Boletus One. La ciència sempre és contrària a la 
imaginació i el que importa és poder volar i fer 
un gran viatge amb aventures extraordinàries 
i sorprenents.

Marc. Això és una altra mentida podrida.
Boletus Two. Una mentida podrida? Jo al-

lucine. Què passa, que només tu tens la veritat?



29

Marc. No; però la ciència no és contrària a la imagi-
nació i també podem fer un gran viatge, el millor 
dels viatges; un viatge que vosaltres no fareu mai.

Boletus Three. Impertinent! Bruugs! No ets 
més que un impertinent i un saberut pedant.

Alícia. Sí, això, sí; és el més repel·lent i setciències 
de la classe. Sempre està estudiant i llegint. Per 
això trau tan bones notes, però no sap res de la 
vida ni de les aventures del bosc.

Boletus One. Prou, doncs; Alícia, marxem. 
T’hem preparat un viatge extraordinari i fantàstic.

Boletus Two. Al·lucinant.
Boletus Three. Bruuugs!!
Marc. Si te’n vas amb aquests bolets li ho diré a 

la teua iaia.
Boletus Two. Això no ho pots fer; és una pressió 

inacceptable i deshonesta. Jo al·lucine. Alícia 
té dret a la llibertat.

Marc. I també té dret a la veritat. Sou uns mafio-
sos i fabriqueu al·lucinògens per enganxar-nos 
amb una fantasia enganyosa.

Boletus Three. Quines acusacions més idiotes. 
Bruuggs!... La nostra reputació és magnífica. 
Tenim diners a tots els millors paradisos fiscals 
del món, illes meravelloses, platges úniques, 
paisatges extraordinaris, selves increïbles... La 
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veritat és que amb nosaltres Alícia volarà i vi-
atjarà pel planeta dels somnis.

Marc. Jo puc viatjar per tot l’Univers.
Alícia. L’Univers? Per tot l’Univers? Com?
Marc. Amb els caragols.

(Els tres Boletus esclaten a riure.)

Boletus One. Amb els caragols?... Ah, ah, ah, ah... 
Els caragols sempre s’arrosseguen i solten bava... 
Ah, ah, ah, ah... No poden volar ni fer volar...

Boletus Two. En canvi, nosaltres... ah, ah... això 
sí que és un al·lucine... Nosaltres creixem cap 
al cel i tenim el cos ple de colors.

Marc. Ells tenen els peus a terra i coneixen molt 
bé el bosc i l’Univers.

Boletus Three. Brugs! Bruugs! Bruuugs!... Els 
caragols... Bruggs!... Ja no podem perdre més 
temps. Marxem, Alícia, i deixem aquest babau 
bavós amb els de la bava...

(Entren el caragol M (Moro) i el cara-
gol a (avellanenc) que també es mostren 
indignats pels comentaris dels boletus.)

Caragol M. Això no està bé; no està gens bé.
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Caragol A. Per oferir els vostres serveis químics 
i additius, no cal que ens insulteu.

Boletus One. Bah, sou ridículs amb aquestes 
closques i les baves.

Caragol M. Les closques ens protegeixen i ens 
serveixen de laboratori. I les baves... les nostres 
baves tenen unes propietats extraordinàries.

Boletus Two. Al·lucine. Quines propietats?
Caragol A. De moment, només s’usen per fer 

productes de bellesa...
Alícia. Productes de bellesa? No ho sabia.
Caragol M. Perquè encara ets una nena. Però sí, 

maquillatges i coses així; amb tot, la nostra bava 
té unes altres propietats molt més interessants 
i prodigioses. Quan la humanitat les sàpia, hi 
haurà una autèntica revolució. Tot canviarà. 
Principalment els viatges espacials...

Alícia. Viatges espacials?
Boletus Three. No els faces cas. Bruugs! Els 

agrada molt parlar, però després... de forment 
ni un gra. Tu creus que amb aquesta fatxa po-
den anar a cap altre planeta? Serien pitjors que 
els marcians o els alienígenes.

Boletus One. Nosaltres et garantim un viatge 
meravellós a Boletolàndia.

Alícia. A Boletolàndia?
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Boletus Two. Al·lucinant. Un viatge al·lucinant 
de veres.

Marc. Un viatge mortal que et pot enganxar per 
a tota la vida.

Boletus Three. Ets un idiota. Brruuggs!... Un 
perfecte idiota.

Boletus One. De qui et fiaràs més? D’uns ca-
ragols babaus bavosos que mai no han prota-
gonitzat cap conte important o de nosaltres...

Boletus Two. ...que tenim un currículum al-
lucinant?

(Hi ha un moment de dubte i silenci: alícia 
no sap a qui creure ni per què.)

Boletus Three. Se’ns fa tard. Tenim negocis i 
reunions. Decideix-te. Bruuuggs!... El nostre 
temps és or. O véns amb nosaltres o marxem, 
però no podem perdre més temps.

Boletus One. Sí, molt ben dit; has de prendre 
una decisió.

Alícia. (Després d’una pausa.) Em quede.
Boletus Two. Et quedes? Al·lucine. Quin al-

lucine. I per què ens has fet venir? Ets una 
capritxosa i així no faràs res. No tens sentit de 
la responsabilitat ni...


