
CAPÍTOL 6 – OLLA BARREJADA (2)

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

En aquest capítol picarem unes avellanes de Reus i una copa de

cava, com si fóssim en un xeflis municipal.

I és justament on som, perquè l’Helena i la Rosa estan

assegudes en un banc del Saló de Plens de l’Ajuntament,

disfressades de pallassos. Parlen i riuen.

HELENA

... i després del ball de disfresses ens en vam anar a la

platja del Miracle. Imagina’t com anàvem!

ROSA

Esclar, com que els de la colla dels nois anaven de peixos,

volien anar a sucar!

(Riuen)

HELENA

Sí. I el que anava de medusa no parava de punxar. (Riu) Però,

al final, el que es va punxar va ser ell, amb una llauna de

cervesa que hi havia a la sorra. Quan el van portar a



l’hospital, li van dir que havien vist molts casos de

picadures de meduses, però mai una medusa amb picadures! (Riu)

ROSA

Per cert, parlant d’accidents, tu coneixies al noi que va ser

amb tu a la festa? Doncs resulta que...

HELENA

(Interrompent-la) No, no el coneixia de res, però de seguida

vam connectar. Em sembla que es diu Andreu i anava disfressat

de... bé, de penis. Tenia uns ulls grans i vius.

ROSA

Sí, es diu Andreu... Doncs el Pau m’ha dit...

HELENA

(Sense escoltar) Però no anava com tots, “al de sempre”. Tu ja

m’entens. Es veia molt educat. Fixa’t, em va escriure en un

paper el seu número de mòbil que, ara que hi penso, no sé on

podia guardar el boli i el paper amb aquella disfressa de...

ROSA

(Sorpresa) Però... No te n’has assabentat, Helena?

HELENA

(Burlant-se’n) De què m’he d’assabentar, Rosa?

ROSA

El Pau m’ha dit que el teu amic, l’Andreu, va tenir un

accident de moto al Coll de l’Illa.

Es veu que va relliscar en un revolt i...

HELENA

No pot ser! I és greu?



ROSA

Em sembla que té una lesió medul·lar.

HELENA

(Posant-se les mans a la cara) Què m’estàs dient!?

NARRADOR/A

Aleshores, justament, apareix el regidor de festes amb un

micròfon a la mà, tot content.

REGIDOR DE FESTES

A veure, escolteu-me, sisplau! Silenci! Enguany, la

participació al Carnaval ha estat un èxit i el jurat ha tingut

molts problemes per escollir la millor comparsa.

EFECTE D’OBRIR UN SOBRE

REGIDOR DE FESTES

Bé... aquí ho tenim. La guanyadora és… la comparsa El Circ de

la Política! Recull el premi la senyoreta Helena Bondia.

SONA, BREUMENT, LA CANÇÓ D’ELS PETS BON DIA. NOMÉS LA TORNADA

(Bon dia, ningú ho ha demanat, però fa bon dia...)

EFECTE APLAUDIMENTS

El Regidor riu, satisfet.

REGIDOR

Quin acudit més bo, eh? És que sóc graciós!

ROSA

Bieeeeeen! (Pica de mans) Hem guanyat! Helena, aixeca’t!



(L’Helena s’aixeca, amb llàgrimes als ulls)

REGIDOR DE FESTES

He de dir que l’empresa RESSOL, com sempre, ha col·laborat en

el lliurament de premis amb aquest magnífic... xiulet de

chirigota!

EFECTE DE XIULET XIULANT

HELENA

(Amb llàgrimes als ulls. Cridant) Això... això és una merda!!!

REGIDOR DE FESTES

(Amb una rialla neguitosa) Home... Tampoc n’hi ha per tant!

SINTONIA FINAL

NARRADOR/A

Fins aquí, un nou Capítol d’Olla barrejada.
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