
CAPÍTOL 5 – OLLA BARREJADA (1)

NARRADOR/A

A la carta del dia tenim Olla barrejada, un menú de

radioteatre cuinat per Napi i Marquès per a les ràdios de la

Xarxa al Camp de Tarragona, i servit per grups de teatre de

proximitat. De moment, traurem a taula nou plats. Si us quedeu

amb més gana, en cuinarem de nous. I podeu repetir al podcast

tant com vulgueu. Que vagi de gust!

SINTONIA

NARRADOR/A

I per acabar els capítols, el plat fort: l’Olla barrejada

pròpiament dita.

Un plat tan fort i calòric que l’haurem de servir en cinc

tongades, cinc: d’entrada, començarem per la escudella típica

de Carnaval, i en els capítols vinents... Bé, ja ho sentireu,

no em vull avançar, que després a la cuina s’enfaden si els

aixafo la sorpresa.

Anem-hi!

Comença a fer-se de nit. L’Andreu va en moto per una carretera

amb molts revolts.

SOROLL DE MOTO

NARRADOR/A

Porta casc, guants, una caçadora de pell i una bufanda al

coll.

SONA UN MÒBIL



ANDREU

A veure si em truquen pel càsting i si no l’agafo ara ja no em

trucaran més o pensaran que no m’interessa. Hòstia, què faig?

EL MÒBIL CONTINUA SONANT

ANDREU

I si és l’Helena? La noia que vaig conèixer ahir en aquella

festa boja i que em va dir, amb aquells ulls vidriosos, que em

trucaria... He de contestar com sigui, però aquí no puc parar!

NARRADOR/A

Fa maniobres amb una mà per treure’s el mòbil de la butxaca.

La moto es belluga perillosament. Treu el mòbil i intenta

ficar-lo per sota del casc. La moto fa un gir estrany.

Frenada. Cops.

SOROLL DE FRENS

ANDREU

(Crida) Aaahhh!!!

SOROLL DE COPS

NARRADOR/A

Cauen a terra moto i motorista. Mig ferit, l’Andreu

s’arrossega fins al mòbil que ha caigut a terra i continua

sonant. El despenja.

EL MÒBIL DEIXA DE SONAR

ANDREU

Síííí. Qui és?



MARE (per telèfon)

Escolta, Andreu, fill, que estic pensant que si has d’agafar

la moto aquesta nit, que t’abriguis bé, que ha dit l’home del

temps que faria fred. Que em sents? Em sents?!!!

NARRADOR/A

El motorista ha deixat caure el mòbil mentre es troba malferit

a un costat de la cuneta.

De moment, el deixarem aquí. Més tard, ja sabrem més coses de

l’Andreu, com li ha anat, en quin estat es troba...

SINTONIA FINAL

NARRADOR/A

Fins aquí, un nou Capítol d’Olla barrejada.

Text: Napi

Dramatúrgia: Carles Marquès

És una producció de 'Carrer Major' el programa de les

emissores de ràdio de la Xarxa de Comunicació Local al Camp de

Tarragona


