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I. CONTEXTUALITZACIÓ DE LA PROPOSTA

El nostre projecte tractarà d’una ruta literària seguint el dramaturg, actor i director
Carles Alberola. La ruta està adreçada a alumnes de 4t d’ESO de l’IES Rei en Jaume
d’Alzira, aprofitant que l’autor que llegim és d’aquesta localitat.
L’objectiu de l’eixida és que els alumnes visiten tres teatres de la ciutat de València
i que hi realitzen lectures d’algun fragment de les obres proposades. Els alumnes tindran
l’oportunitat de conèixer millor el teatre per dins i podran passejar-se entre bambolines,
és a dir, per la rerescena, aprofitant que una de les obres triades té lloc en els camerins
d’un teatre. A més, també hem considerat que els alumnes acudisquen a una obra de
teatre, la qual cosa seria l’última parada de la ruta.
Creiem oportú realitzar l’eixida durant el mes de desembre, abans de les vacances
de Nadal, perquè si l’experiència ha estat profitosa, potser és una oportunitat per a
apropar-los més al món del teatre. Amb aquesta ruta, que es realitzarà per la vesprada, els
alumnes tenen l’oportunitat de veure una obra de teatre en valencià, però, a més, poden
veure la programació actual dels teatres que hem visitat i, per tant, durant les vacances
podrien anar a una representació teatral amb els seus pares o amb els amics.

1.1. ASPECTES DE LA PROGRAMACIÓ DEL CURS VINCULATS A LA PROPOSTA
En aquest apartat hem seleccionat els objectius, continguts i criteris d’avaluació del
currículum de 4t d’ESO per a, tot seguit, especificar-los d’acord amb la proposta de ruta
literària que hem dissenyat.

Objectius generals

Objectius específics

1. Adquirir els elements bàsics de la
cultura, especialment en els seus
aspectes humanístic, artístic, científic i
tecnològic.
2. Desenrotllar bones pràctiques que
afavorisquen un bon clima de treball i la
resolució pacífica de conflictes, així
com les actituds responsables i de
respecte pels altres.
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1. Aproximar-se a la cultura pròpia
mitjançant la lectura d’obres teatrals i
la visita guiada a tres teatres
emblemàtics de la ciutat de València.
2. Incrementar el bon clima a l’aula
mitjançant treballs cooperatius que
promouen el respecte entre els
companys.
3. Augmentar l’autoestima dels alumnes
amb dramatitzacions i lectures en veu

3. Desenrotllar una escala de valors que
incloga el respecte, la tolerància, la
cultura de l’esforç, la superació personal
i la responsabilitat en la presa de
decisions per part de l’alumnat, la
igualtat, la solidaritat, la resolució
pacífica de conflictes i la prevenció de
la violència de gènere.
4. Consolidar en l’alumnat hàbits d’estudi
i de treball.
5. Desenrotllar metodologies didàctiques
innovadores que incloguen
l’aprenentatge cooperatiu, els projectes
interdisciplinaris, l’ús de les
tecnologies de la informació i la
comunicació, així com la pràctica de
l’educació inclusiva en l’aula.
6. Elaborar materials didàctics orientats a
l’ensenyança i l’aprenentatge basats en
l’adquisició de competències.
7. Utilitzar el valencià, el castellà i les
llengües estrangeres com a llengües
vehiculars d’ensenyament, valorant les
possibilitats comunicatives de totes
estes, i garantint l’ús normal, la
promoció i el coneixement del
valencià.

Continguts generals

4.
5.

6.

7.

alta d’obres teatrals, tractant i
analitzant obertament temes del seu
interès.
Enfortir els hàbits d’estudi i de treball
de l’alumnat.
Desenvolupar metodologies
didàctiques innovadores i atractives
per a l’alumnat, que incloguen el
treball cooperatiu i l’aplicació de
noves tecnologies.
Consolidar especialment les
competències comunicativa
lingüística i audiovisual,
competències artística i cultural,
competència d'autonomia i iniciativa
personal, competència en el
coneixement i la interacció amb el
món físic i competència social i
ciutadana a través de la lectura
d’obres teatrals i la realització de la
ruta plantejada.
Garantir l’ús normal, la promoció i el
coneixement del valencià, tot i que
també s’utilitzen les altres llengües
vehiculars d’ensenyament.

Continguts específics

1. Lectura guiada i comprensió de textos i
obres literàries, concordes amb el
nivell, com a base per a la formació de
la personalitat literària i el gaudi
personal.
2. Pràctica de diversos tipus de lectura
(guiada, lliure, silenciosa, en veu alta)
de textos literaris com a font de gaudi i
informació i com un mitjà
d’aprenentatge i enriquiment personal.
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1. Lectura guiada i comprensió de textos
teatrals, segons el nivell de l’alumnat,
com a base per a la formació de la
personalitat literària i el gaudi
personal.
2. Pràctica de diversos tipus de lectura
(guiada, silenciosa, en veu alta) de
textos teatrals.
3. Aproximació al coneixement d’altres
mons (reals o imaginaris) a partir de
la lectura de textos teatrals.

3. Aproximació al coneixement d’altres
mons (reals o imaginaris) a partir de la
lectura.
4. Anàlisi de les característiques
expressives dels textos teatrals
relacionant-los amb el cine, la ràdio i la
televisió.
5. Aplicació de tècniques teatrals i de
lectura expressiva en veu alta i en
dramatitzacions.
6. Creació d’un portfolio de lectura que
incloga una selecció de treballs
individuals o en equip (cartells,
fotografies, eslògans, videopoemes,
fitxes de lectura, infografies, creacions
a partir de ferramentes web, citacions i
pensaments, etc.) i una fitxa de registre
de les creacions (nom del treball, data i
motiu de l’elaboració, objectius
plantejats, context de realització,
valoració i avaluació del resultat).
7. Foment de l’hàbit lector per mitjà de la
participació en iniciatives que impulsen
la realització de lectures amenes (club
de lectors, ciberlectures, tertúlies
literàries, pla lector del centre, etc.).
8. Connexió entre la literatura i la resta
d’arts (música, pintura, cine, etc.)
relacionant obres, personatges i temes
universals: el món de la raó, el destí,
anhels de llibertat, la visió de l’insòlit,
l’home en societat, la visió d’Europa i
Espanya.
9. Pervivència i evolució de personatges
tipus, temes i formes al llarg de la
història a partir de la comparació
d’obres d’art i textos literaris i dels
mitjans de comunicació, amb especial
dedicació a moviments literaris més
actuals: les avantguardes i el segle XX,
la ciència en la literatura, etc.
Interpretació del sentiment humà
implícit en les obres comparades.
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4. Anàlisi de les característiques
expressives dels textos teatrals
connectant-les amb el cinema, la
ràdio i la televisió.
5. Pràctica de tècniques teatrals, de
lectura expressiva en veu alta i
dramatitzacions a l’aula i als teatres
de la ruta.
6. Creació d’un portfolio de lectura que
incloga una selecció de treballs
individuals o en equip i una fitxa de
registre de les creacions (nom del
treball, data i motiu de l’elaboració,
objectius plantejats, context de
realització, valoració i avaluació del
resultat).
7. Foment de l’hàbit lector a partir
d’iniciatives com les tertúlies
literàries.
8. Connexió entre la literatura i la resta
d’arts per desevolupar les habilitats
cognitives de l’alumnat.
9. Comparació dels temes, personatges
tipus, temps i espais entre les obres
triades.
10. El gènere teatral als nostres dies:
Carles Alberola.
11. Reconeixement de les característiques
pròpies del gènere teatral a partir
d’una selecció de textos.
12. Anàlisi senzilla de textos teatrals:
localització del text en el seu context
social, cultural i històric; identificació
de l’època literària; trets presents en
el text; contingut (tema, tòpics,
argument, personatges, estructura,
formes i llenguatge literari i intenció
de l’autor; figures retòriques (ironia.).

10. La literatura des dels anys seixanta fins
als nostres dies.
11. Reconeixement de les característiques
pròpies dels gèneres literaris a partir
d’una selecció de textos en prosa i en
vers.
12. Anàlisi senzilla de textos: localització
del text en el seu context social,
cultural i històric; identificació de
l’època literària; trets presents en el
text; contingut (tema, tòpics, argument,
personatges, estructura, formes i
llenguatge literari i intenció de l’autor;
figures retòriques: pla lexicosemàntic
(sinècdoque, metonímia, sinestèsia,
ironia, etc.), pla morfosintàctic
(pleonasme, concatenació,
commutació, etc.), pla fònic
(paronomàsia, etc.).

Criteris d’avaluació generals

Estàndards d’aprenentatge avaluables

BL1.2. Participar en equips de treball per
aconseguir metes comunes assumint
diversos rols amb eficàcia i responsabilitat,
recolzar a companys i companyes
demostrant empatia i reconeixent les seves
aportacions, així com utilitzar el diàleg
igualitari per resoldre conflictes i
discrepàncies.

BL1.2.1. Participa en equips de treball per
aconseguir metes comunes assumint
diversos rols amb eficàcia i responsabilitat.
BL1.2.2. Participa en equips de treball per
aconseguir metes comunes recolzant a
companys i companyes, demostrant empatia i
reconeixent les seves aportacions.

BL4.1 Realitzar lectures d'obres literàries
properes als seus gustos, triades lliurement o
a proposta del professorat, en silenci, en veu
alta o participant en
dramatitzacions i improvisacions de textos
adequats al nivell educatiu, aplicant,
amb supervisió, tècniques expressives i
teatrals.

BL4.2.1. Elabora un portafoli, amb una
selecció de documents i creacions
realitzats a partir de lectures properes als seus
interessos, de forma reflexiva i crítica..
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BL4.4. Analitzar un corpus de textos literaris,
del segle XIX a l'actualitat,
seleccionats entorn d'un tema o tòpic comú,
com a manera d'aproximació a la
literatura, identificant els trets essencials del
context sociocultural i literari de l'època
i les característiques del gènere i realitzant un
comentari de forma i
contingut per expressar razonadamente les
conclusions extretes, mitjançant la
formulació de judicis personals.
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BL4.4.1. Analitza un corpus de textos
literaris, del segle XIX a l'actualitat,
seleccionats entorn d'un tema o tòpic comú,
com a manera d'aproximació a la
literatura
BL4.4.2. Identifica els trets essencials del
context sociocultural i literari de l'època
i les característiques del gènere dels textos
literaris, del segle XIX a l'actualitat
analitzats.
BL4.4.3. Realitza un comentari de forma i
contingut per expressar razonadamente
les conclusions extretes de l'anàlisi dels textos
literaris, del segle XIX a l'actualitat,
mitjançant la formulació de judicis personals.

II. ASPECTES CONCRETS DE LA RUTA

Els llocs literaris que els alumnes visitaran durant la ruta seran Teatre Rialto, pel
seu atractiu històric, el Teatre Micalet, un dels referents teatrals que aposta més per
produccions valencianes i en valencià i, per últim, el Teatre Talia, on acudirem a una
funció de teatre.
Tot i que el període d’entrega del següent treball és posterior a la representació
teatral que proposarem a continuació, cal recordar que un dels objectius d’aquesta ruta
era realitzar-la abans de les vacances de Nadal. Així, potser els alumnes volen repetir
l’experiència i, per tant, poden aprofitar aquests dies festius per tornar al teatre si els
agrada alguna altra representació que poden veure en la programació d’aquests. En
conseqüència, considerem que l’elecció ha estat estratègica i encertada.
Tot i així, som conscients que hem delimitat molt el temps i, per tant, és complicat
que hi haja en escena alguna obra que ens interesse per als alumnes. Tanmateix, en
desembre del passat 2016 hem trobat una obra interessant per a la proposta, encara que
no s’ajusta a les expectatives del treball, ja que no és una representació d’una obra de
Carles Alberola, ni es realitza en l’horari que teníem previst. Malgrat els inconvenients,
creiem que és una proposta interessant, en la qual els alumnes desconnecten de la rutina
de les classes i descobreixen de primera mà el món teatral.
Del 14 al 26 de desembre del 2016 es representava al teatre Talia El sopar dels
idiotes. Per tant, per apropar el teatre valencià encara més als alumnes, podríem acudir a
aquesta representació d’«Una de les millors versions d’una comèdia que no passa de
moda», com va escriure Joan Carles Martí al diari Levante EMV.
L’únic inconvenient és que les representacions entre setmana són a les 20:30, per
tant, els alumnes arribarien a les seues cases més tard del que teníem previst.
Necessitaríem, doncs, un permís firmat pels pares en què donen el seu consentiment.
Pel que fa als preus, les entrades són més barates els dimecres i, a més, amb el carnet
jove hi ha un 20% de descompte. En el pati, amfiteatre i llotges del 1er pis, l’entrada val
15€; en les llotges del 2n pis, 12€.
Amb tot, tenim una ruta molt ben marcada per l’horari de les representacions i el
preu. Com que després de la ruta els alumnes hauran de fer una activitat en grups, el més
oportú és realitzar l’eixida el dimecres 14 de desembre, perquè així els alumnes tenen una
setmana per realitzar els esquetxos abans de les vacances.
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Respecte a l’hora d’eixida, hem considerat que romandrem una hora com a màxim
en cada teatre, realitzant la visita d’aquest i la lectura posterior d’un fragment de les obres
que hem treballat a classe. Per tant, podríem eixir a les 4 de la vesprada per anar amb
suficient antelació. Aproximadament a les 16:30 arribaríem a València i començaríem la
ruta que a continuació exemplifiquem.
L’itinerari serà el següent: des d’Alzira, agafarem un bus que ens deixe a l’Estació
del Nord. Una vegada allí, ens dirigirem caminant al Teatre Rialto (8 min.), situat a la
plaça de l’Ajuntament. Tot seguit, anirem al Teatre Micalet (10 min. a peu) i, finalment,
passant per les Torres de Quart, arribarem al final de la ruta: el teatre Talia (13 min.). Al
final de la representació, ens esperarà un bus per a tornar a Alzira. Cal dir que normalment
l’AMPA del centre es fa càrrec d’una part del preu del bus i, per tant, aproximadament el
preu d’anada i tornada seria de 7/8 euros per alumne.

Els participants de la ruta són els alumnes de 4t d’ESO i un o dos professors més, a
banda del professor de valencià. A més, seria interessant contactar amb algú dels
respectius teatres que visitem perquè ens fera una visita guiada. Si açò no fóra possible,
els professors s’encarregaran d’explicar la constitució dels diferents teatres i algunes
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dades d’interès per als alumnes, així com els edificis o monuments històrics de la ciutat
que ens trobem durant la ruta.
Amb tot, podem dir que l’horari estimat de la ruta és el següent:

HORA

DESCRIPCIÓ

16:00

Eixida en bus a València

16:30

Arribada a l’Estació del Nord. Ens dirigim cap al Teatre Rialto

16:45

Visita del Teatre Rialto i lectura d’un fragment de 23 centímetres

18:00

Visita del Teatre Micalet i lectura d’un fragment de Currículum

19:00

Berenar/sopar

19:30

Visita del Teatre Talia i lectura d’un fragment de Que tinguem sort!

20:30

Representació El sopar dels idiotes

22:30

Tornada en bus a Alzira
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III. SEQÜÈNCIA PREVISTA D’ACTIVITATS

3.1. ACTIVITATS ABANS DE LA RUTA
Anàlisi dels paratextos dels llibres.
 Durada: 1 sessió
 Material:
 Llibres de lectura
 Paper
 Material d’escriptura

Una vegada tinguem els llibres davant, farem un anàlisi dels paratextos (títol,
portada i sinopsi) i comentarem les impressions que els causa, quines expectatives tenen
els alumnes sobre el llibre i si els crida l’atenció.

Lectura de 23 centímetres, Currículum i Que tinguem sort.
 Durada: 6 sessions
 Materials:
 Llibres de lectura
 Paper
 Material d’escriptura

Els alumnes hauran de llegir en les hores de classe els llibres de 23 centímetres,
Currículum i Que tinguem sort. També convindria que prenguessin notes per al debat
posterior.
Visualització dels esquetxos d’humor que va dirigir de la sèrie televisiva
Autoindefinits.
 Durada: 1 sessió
 Materials:
 Projector
 Ordinador
 Paper
 Material d’escriptura
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Els capítols duren 30 minuts i en cada capítol, hi ha molts esquetxos. En una sessió
anterior a l’eixida, veurem un capítol sencer i comentarem què els ha semblat.

Comentari, tertúlia sobre les lectures.
 Durada: 1 sessió
 Materials:
 Apunts
 Llibres de lectura

Després de llegir els llibres, discutirem sobre aspectes del llibre per veure si hi han
coses que no han acabat d’entendre o bé què els hi han semblat algunes parts de la
narració.
3.2. ACTIVITATS DURANT L’EIXIDA
Lectura en veu alta o dramatització d’algun fragment de les obres en cada teatre
que visitem.
 Durada: 6h 30 min
 Materials:
 Llibres de lectura
 Paper
 Material d’escriptura
Abans de veure cada obra, els estudiants es repartiran en tres grups i abans d’entrar
al teatre, llegiran fragments de les obres que han llegit a classe. Cal dir que els alumnes
podran triar el fragment que més els ha agradat, però nosaltres també hem seleccionat
alguns per a aquest treball.
Al Teatre Rialto, llegirem el fragment de 23 centímetres [v. en l’Annex 1], al Teatre
Micalet el de Currículum [v. en l’Annex 2] i al Teatre Talia, abans de la obra, el de Que
tinguem sort [v. en l’Annex 3].
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3.3. ACTIVITATS DESPRÉS DE LA RUTA
Elaboració d’esquetxos d’humor a partir de les lectures.
 Duració: 4 sessions
 Material:
 Paper
 Material d’escriptura
 Càmera
 Ordinador
 Programes d’edició
Després de l’eixida, els alumnes hauran de fer un esquetx d’humor dels de l’estil de
Autoindefinits i s’hauran de grabar. Se’ls valorarà l’originalitat i l’expressió oral.
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IV. CONNEXIÓ DE LA PROPOSTA AMB LA INVESTIGACIÓ I LA
INNOVACIÓ

En l’elaboració d’aquesta ruta literària, hem considerat els passos que cal seguir per
dur a terme qualsevol treball d’investigació. A continuació, explicitarem el procès
d’investigació-acció que hem respectat durant l’elaboració del treball. No obstant això,
com que en la realitat no hem posat en pràctica la ruta amb alumnes d’ESO, en alguns
punts haurem de parlar d’una manera hipotètica sobre la forma de procedir.
La innovació que planteja crear una activitat com és la ruta literària és el mode de
fomentar el gust per la lectura, d’un mode distint al tradicional. Si fem un cop d’ull enrere,
només uns deu anys, trobem que les lectures recomanades a l’aula (normalment
obligatòries), sempre es realitzaven al temps lliure i anaven acompanyades d’una prova
avaluable escrita, bé un treball de lectura o un examen. Tornat a la ruta, tenim una manera
d’aprendre aspectes sobre el tipus de text que la conforma (narrativa, prosa o teatre),
l’autor i el llibre. A més, la llibertat que dóna eixir de l’entorn del centre per tal de situar
l’acció i, en aquest cas, assistir a una representació teatral, són activitats motivadores
atractives i que generen interès despertant la curiositat de l’alumnat.
Respecte a la intervenció, només hem pogut planificar el que seria la ruta, és a dir:
punts de partida i de retorn, diverses parades i establir-ne els costos que a nivell individual
són necessaris per poder dur a terme l’itinerari de la ruta literària (diners per a transport i
entrades de la representació). D’altra banda, no podem afirmar com és la invenció del
grup-classe en l’itinerari ni les possibles observacions que deuríem establir com a
professors durant el transcurs de l’activitat, ja que no hem dut a terme encara l’activitat
en una aula-grup i no sabem com podria resultar. En aquests aspectes podem trobar
algunes mancances.
A continuació, posem un exemple de la rúbrica que podríem utilitzar per avaluar
els coneixements adquirits per l’alumnat al llarg del recorregut literari, el qual comença
quan obrin el llibre a classe. La rúbrica s’ha confeccionat en funció dels criteris
d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge que mostrem al primer apartat, tenint en
compte els aspectes que havem considerat més rellevants per a avaluar.
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RESULTATS
CRITERIS
(0-4)
(5-7)
(8-10)
D’AVALUACIÓ
INSUFICIENT
SUFICIENT
COMPLET
Coneix l’obra de teatre No coneix ni ha Coneix l’obra i l’ha Coneix
l’obra,
i el seu moment de llegit l’obra.
llegit .
l’ha llegit i coneix
producció.
dades sobre el seu
moment
de
producció.
Participa als debats, No participa ni Participa als debats Participa
als
expressa la seua opinió mostra
opinió i expressa opinions. debats, expressa
i respecta la dels alguna respecte
opinions i dubtes a
companys.
del tema.
més de respectar
altres opinions.
Coneixement del lèxic Desconeix el lèxic Desconeix part del Coneix el lèxic
existent al text.
i es incapaç de lèxic però es capaç que apareix a
relacionar-lo.
de
relacionar-lo l’obra.
amb el text.
Competència
No és capaç de
S’entén el
Sap comunicar-se
comunicativa
fer-se entendre.
seu discurs, per la
tant
seua
en oral com en
cohesió, encara
escrit
que li
respectant les
falta adequació als propietats del text
registres
i (adequació,
coherència
coherència i
cohesió)
Treball en equip

Creativitat

No és capaç de Es coordina amb És capaç de
coordinar-se per a els companys.
coordinar-se
treballar en equip.
per treballar en
grup
No elabora
Pot versionar altres Elabora productes
productes
productes escrits o de
de caràcter
orals, però no
caràcter
innovador o
aporta
innovador o
original a
una visió o un
original a partir
partir de la
enfocament massa de la
informació
original
o informació de què
de què disposa.
trencadora.
disposa.
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Considerem que aquesta activitat es podria dur a terme a qualsevol institut, encara
que en aquesta proposta concreta ens hem inspirat a l’IES Rei en Jaume d’Alzira, que és
un centre amb una realitat social prou diversa: immigració, classe social mitjana-baixa.
Per tal de donar a conèixer aquesta ruta literària, una vegada realitzada la mateixa
i comptant amb material fotogràfic o vídeos de l’experiència podria compartir-se a
xarxes socials com Twitter amb la creació d’un propi hastag (ex
#quecomencelespectacle17) o a la pàgina de Facebook de l’IES en que es du a terme, en
cas que el centre dispose de pàgina en aquesta xarxa social. També podria crear-se un
bloc en Wordpress o Blogspot per compartir aquesta experiència educativa i altres que
podrien sorgir.
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V. CONCLUSIONS

Com a futures docents, considerem que aquest treball de creació d’una ruta literària
és un mode atractiu d’aproximar la lectura als estudiants, fent-los gaudir de la mateixa
mitjançant experiències distintes a les vivències del dia a dia de l’aula.
Amb la creació d’aquesta ruta literària hem aprés com fer als nostres alumnes
protagonistes del que estan llegint i, hem observat que no únicament es fomenta l’interès
per gaudir d’una bona lectura; sinó també la seua capacitat creativa amb l’activitat de
creació i gravació d’esquetxos.
Pensem que una activitat com és la realització de la ruta seria molt ben acollida per
l’alumnat i que la realització d’activitats prèvies i posteriors a la ruta els pot aportar una
visió més completa del que és en essència el món teatral. És tota una experiència ben
diferent i completa que resulta molt atractiva i motivadora per als estudiants. A més
d’enriquir a nivell cultural als alumnes, aprofita per a trencar amb l’antic model educatiu
de classe magistral on el professor era el centre de l’aprenentatge i passar a que els
alumnes siguen els vertaders protagonistes del procés de construcció del seu propi
coneixement.
Per finalitzar, destacar que l’elaboració d’aquest treball ens ha fet recordar el que
eren les lectures obligatòries quan estudiàvem a l’ESO i Batxillerat, que quasi sempre es
realitzaven en hores fora de classe i la finalitat de les mateixes era una prova avaluable,
que de vegades no fomentava el gust per la lectura. En el cas de la ruta literària, esperem
que siga tot al contrari.
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[Annex 2]

[Annex 3]
FRAGMENT DE QUE TINGUEM SORT

Carles. Te’n recordes, d’Albentosa? (Pausa.) Bé, tu
què collons te n’has de recordar, si no et recordes
de res.
Alfred. Sí home, sí, a Albentosa sí que el recorde. Primet, rogenquet, un tio molt simpàtic...
Carles. (Pausa.) Ni una, no n’has encertat ni una!
Alfred. (Recordant-lo.) Ah, no, Albentosa... Sí, home.
De Sueca, el Jeremy Irons de la Ribera, un follaoret...
Carles. Doncs ara només li queda un testicle.
Alfred. No fotes!
Carles. El dret.
Alfred. Quina putada.
Carles. Tu em diràs, Albentosa és zurdo.
(Silenci.)
Carles. Saps què passa, Fredo?
Alfred. Ni idea, però tu m’ho explicaràs.
Carles. El món va a la catàstrofe.
Alfred. (Pausa.) Com ha estat això?
Carles. S’enfonsa, Fredo. El món s’enfonsa.
Alfred. Xe, i jo ací, planxant.
Carles. Quin desastre.
Alfred. No sigues alarmista. El món, el món... el món
només camina inexorablement cap a la seua destrucció. (Sorprés i pagat.) I posa-li un punt i coma, que
la frase té collons.
Carles. És que no ho entens? Estem entrant en l’edat
de risc. (Alfred se’l mira incrèdul.) Tenim 45 anys...
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Alfred. Joves.
Carles. I la majoria de nosaltres ja hem quedat fora del
mercat sexual.
Alfred. Parla per tu.
Carles. És el que faig. Saps quant de temps fa que una
dona no se m’insinua?
Alfred. 45 anys?
Carles. A més, la nostra professió no té futur.
Alfred. Això no és cert.
Carles. València... València és un desastre.
Alfred. Tot al mateix sac!
Carles. I el que és pitjor... La setmana passada vaig anar
a casa de Xelo a parlar amb ella.
Alfred. (Molt sorprés.) Xelo?
Carles. Sí. Vaig anar decidit a dir-li tot el que sentia
per ella...
Alfred. Hi vas anar?
Carles. Sí.
Alfred. Home, per fi!
Carles. Però no m’hi vaig atrevir.
Alfred. Per què?!
Carles. Perquè em va obrir la porta el seu home.
Alfred. Eixe és el problema de les dones casades.
Carles. Tot s’enfonsa, Fredo. No sé què ha passat els
últims anys però...
Alfred. Ha passat el temps.
Carles. De vegades, em mire a l’espill i no em reconec.
Hi veig algú que em mira però que és un desconegut
per a mi.
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Alfred. A mi em passa el mateix. Jo també et mire i
no et reconec.
Carles. Crec que m’he convertit en una altra persona.
Alfred. Senzillament, t’has fet gran. I que dure.
(Silenci.)
Carles. A tu no et fa por la mort?
Alfred. La mort no però morir-me...
(Silenci.)
Carles. Per cert, tu no havies d’anar hui a l’hospital?
Alfred. Com?
Carles. I que tot ho haja de dir dos vegades. Que
si has arreplegat els resultats de la revisió que et
van fer?
Alfred. (Agafant l’agenda i guardant-la dins la bossa.)
No, hui no he pogut passar-me.
Carles. (Adonant-se que li amaga alguna cosa.) Vaja!
Quin pare més responsable...
Alfred. Aniré demà.
Carles. Doncs quan vages, els dius que et revisen també
la memòria. Si és que te’n recordes, clar.
(Silenci.)
Alfred. Carles, puc fer-te una pregunta?
Carles. Que siga facileta, per favor.
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Alfred. (Seu al seu costat.) Ens coneixem des de fa trenta
anys i només en comptades ocasions t’he vist feliç.
M’equivoque?
Carles. T’equivoques. Ens coneixem des de fa vint-iset anys.
Alfred. Per què?
Carles. Ens vam conéixer al 83, en les proves d’accés
de l’Escola d’Art Dramàtic.
Alfred. Per què no eres feliç?
Carles. Quant de temps tens?
Alfred. Fes-me’n un resum.
Carles. (Fent broma.) En el principio fue la nada...
Alfred. I després tampoc et penses. Vinga, digues.
Carles. (Després d’un instant.) Ja saps que mon pare va
morir quan jo tenia un any i mig.
Alfred. Un resum.
Carles. Penses tallar-me cada vegada que agafe aire per
a respirar? (Pausa.) No el vaig trobar a faltar fins als
setze anys.
Alfred. Jo a eixa edat només volia oblidar el meu.
Carles. Ho conte jo o ho contes tu? (Alfred li fa
un gest perquè continue.) Als setze anys, no sé ben
bé per què, vaig patir una depressió i vaig anar a un
psiquiatre, un reputat psiquiatre, amic de la família.
(Alfred mira el rellotge.) Parle jo o passa un carro?!
Alfred. T’estic escoltant.
Carles. Ah, no, si no t’interessa el que t’estic contant...
Alfred. (Mentre es canvia de roba.) Falten 25 minuts
per a començar.
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