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PRIMER PREMI

EL POBLE DORM



ESC. 1. EXT. CASA. VESPRADA

Un grup d’amics es troba al jardí d’una casa abandonada. 
Al seu voltant hi ha borses amb cervesa. ARNAU (19), 
està recolzat contra una paret, tocant la guitarra. Al seu 
costat, FLORA (20), mira el telèfon distreta, porta un 
crucifix al coll. POL (22) i ALICIA (21) parlen tirats al terra 
amb ELI (22), l’única que té una cervesa a la mà.

FLORA
Jo, no sé què faré sense tu l’any que ve.

Arnau riu, deixa la guitarra i l’abraça.

ARNAU
Vinga, Flora, si ja saps que passe el que 
passe estaré ací per a tu.

ELI
(agafant a Arnau) Ai, Arnau! Què serà de 
nosaltres sense tu!

Arnau posa els ulls en blanc.

FLORA
Que tonta eres.

ELI
Va, deixeu de fer els romàntics i poseu-vos a 
beure ja, que aneu a fer- me plorar!

Arnau es riu i trau tres cerveses. Li’n dona dos a Pol.

ARNAU
Passa-li’n una a Alicia.

Pol se’n queda una i li ofereix l’altra a Alicia.

ALICIA
No, no, a mi no, gràcies.

ELI
(mentre li passa una cervesa) Va, cosineta, 
no sigues sosa, a vore si així et soltes un 
poc amb els meus amics!

Alicia agafa la cervesa. Un COP DE PORTA i un CRISTALL 
trencant-se provenen de la casa abandonada.
 

POL
Què ha sigut això?

FLORA
Quin mal rotllo...

POL
Hòstia, i si anem a beure a un altre lloc?

Eli s’acaba la cervesa i s’alça.

ELI
Xe! Esteu bobos? Vaig a vore que ha passat, 
algú se’n ve?

Eli i els altres es miren entre ells i neguen amb el cap. Eli 
s’allunya del grup i tira la cervesa.

ELI
(dramàtica) Em tocarà morir a soles!

Tots la ignoren.

FLORA
(somrient) Aai, Pol, al final on anireu de 
viatge?

ESC. 2. INT. SALÓ CASA. VESPRADA

Un grup de joves estan bevent cervesa en el saló 
d’una casa abandonada, que està polsegosa i plena 
de llandes buides. En un sofà, MARC (25) i PAU (22) es 
riuen acaramel•lats. Darrere ells, hi ha una porta per la 



qual apareix ELI. HELENA (21) està al fons de l’habitació 
parlant per telèfon.

ELI
Bú!

PAU
(espantada) Hòstia, Eli!

MARC
(divertit però espantat) Tu què collons fas 
ací?

Eli riu.

ELI
Estem ahí fora bevent. Quin pla porteu?

 
PAU

El mateix que vosaltres (es riu). Veniu.

Eli assentix, s’acosta a Helena i li toca l’espatla. Helena es 
gira i alça la mà per saludar mentre parla per telèfon.

HELENA
(enfadada) Xe, tia, veniu! Que esteu al 
costat. (silenci) És que si no, no eixiu mai.

Eli s’allunya d’Helena, que es torna a donar la volta.

HELENA
Mira, Jordi i jo hem portat prou birra i ja està 
pagada. Les compartim amb vosaltres.

Eli va cap a l’habitació contigua i es troba amb MATEO 
(20) i JORDI (23), que estan bevent unes cerveses.

MATEO
(amb prepotència) Jo es que si no, no sent 
res, així que ho fem aixina o no es fa.

JORDI
Joder, tio, no entenc com lligues.

Mateo i Jordi veuen a Eli. Mateo l’agafa pels muscles.

MATEO
Xe, la meua morena preferida.

JORDI
Hola, Eli!

Eli s’aparta de Mateo.

ELI
Mare meua, tu ho intentes amb totes i a 
veure quina cau, no?

MATEO
(enfadat) Estàs sempre igual.

Eli l’ignora.

ELI
Jordi, Flora està fora. 

Mateo obri els ulls sorprés. Jordi rebufa mentre agafa 
altra cervesa.

MATEO
Qui ha dit que estava?

JORDI
Qui ha de ser? La meua germana.

Eli obri una cervesa.

ESC. 3. INT. SALÓ CASA. VESPRADA

Tots es troben al saló. JORDI i MATEO estan parlant en 
un cantó. MARC i PAU estan a l’altra part de l’habitació. 
ARNAU i ALICIA estan preparant-se la beguda. FLORA 



agafa una cervesa i va cap a Mateo i Jordi. Mentre POL i 
ELI parlen.

Eli s’acosta a Pol i li dona un cop de colze.

ELI
(amb ironia) Poool, Has vist qui està ahí?

Mentre Pol agafa una cervesa del sòl, alça la mirada i veu 
a Marc, que està segut amb Pau, aquesta li dona un mos 
al muscle de forma afectuosa i ell riu. Pol es gira cap a Eli 
i posa els ulls en blanc. Eli dibuixa un cor en l’aire amb els 
dits. Pol es gira i se’n va.

ESC. 4. INT. SALÓ CASA. VESPRADA

FLORA s’acosta a JORDI, MATEO i HELENA. JORDI i 
HELENA estan jugant a beure la cervesa d’un trago.

FLORA
Hola, Jordi.

JORDI
(alçant el cap) Yyyyh.

Jordi es gira cap a Helena que s’acabat la cervesa abans 
que Mateo i ho celebra. Mateo deixa de beure.

FLORA
(baixet i seria) Mateo, podem parlar?

Mateo agafa de la cintura a Flora i intenta acostar-se-la 
cap a ell.
 

MATEO
(seductor) Sí, clar, dis-me.

Flora s’aparta ràpidament.

FLORA
(murmurant enfadada) Que està Jordi ahí.

Mateo rebufa. Flora l’agafa del braç i el porta a un racó 
més apartat, en la mateixa sala.

FLORA
(nerviosa) Pots prendre’t les coses 
seriosament per una vegada?

MATEO
Flora, no vingues a donar-me ara la turra 
amb el temeta.

FLORA
(enfadada) I si no és ara, quan?

La gent, sorpresa, els mira i es queden en silenci.

MARTINA (OFF)
(des de fora) Jo, em sap greu vindre sense 
alcohol ni res.

ESC. 5. INT. SALÓ CASA. VESPRADA

LAIA i MARTINA entren al saló, es paren a la porta mirant 
estranyades els seus amics.

LAIA
(entrant lentament) Hola?

Martina saluda amb gestos. HELENA es dona la volta 
ràpidament. Helena alça la cervesa amb gest de 
celebració i derrama la beguda.

HELENA
Per fi!

Laia i Martina caminen cap a l’habitació mentre es lleven 
els abrics.

LAIA
Mare meua, Helena, com vas ja!



Helena es burla.
 
ESC. 6. INT. HABITACIÓ. VESPRADA

LAIA i MARTINA deixen les jaquetes al llit junt als altres.

LAIA
Quina gossera aguantar ara a Mateo.

MARTINA
(rient-se) Ja veus. Però en realitat m’alegre 
d’haver vingut, que fa molt de temps que no 
ens vegem.

LAIA
Sí (somrient), encara que m’agradaria més 
un pla de tranquis.

MARTINA
Va, si segur que t’ho passes genial.

Laia s’acosta a Martina enamorada.

LAIA
(mirant-la als ulls) Amb tu sempre m’ho 
passe bé.

Martina somriu i besa a Laia. Apegades es deixen caure 
sobre el llit.

MARTINA
Ai, espera!

Martina busca baix ella i trau una bossa entre els llençols.

MARTINA
Què és això?

LAIA
A vore.

Martina li ho ensenya, Laia mira estranyada i obri la 
bossa. Dins es troba unes fitxes. Les trau i les mira.

LAIA
Hala, què guai!

MARTINA
Què és?

Laia continua mirant les fitxes.
 

LAIA
(entusiasmada) Mmm... Hi ha un llop, un 
caçador... Pareixen els personatges del 
poble dorm.

MARTINA
(desconfiada) Què estrany que això estiga 
ahí, no?

LAIA
(entusiasmada) Podríem jugar.

ESC. 7. INT. SALÓ. NIT

LAIA i MARTINA estan parlant amb HELENA i JORDI.

JORDI
(sec) Ni de conya.

Laia mira fent “putxeros” a Helena buscant la seua 
aprovació, ella rebufa i se’n va. ALICIA incòmoda i 
arraconada contra la paret per MATEO, es separa 
d’aquest.

ALICIA
(alçant la veu) Jo m’apunte.

Alicia s’acosta a Laia. FLORA, MARC, PAU i ARNAU estan 
a prop parlant.



FLORA
(cap a Laia) De què parleu?

MARTINA
(apropant-se a Flora) Ens hem trobat un joc i 
Laia vol que juguem.

MARC
Ara?

Laia s’acosta al grup.

LAIA
Vinga, que serà divertit.

ARNAU
(apropant-se a Flora) Jo vull jugar.

FLORA
Jo també. 

Marc agafa el joc.
 

MARC
De què tracta el joc?

Laia agafa les instruccions del joc i comença a llegir-les.

LAIA
A vore. L’aldea de Fontllòbrega és, des de fa 
segles, víctima d’un terrible i antic malefici.

ESC. 8. EXT. CASA. NIT

Casa abandonada des de a fora.

LAIA (OFF)
Al capvespre, alguns camperols es 
transformen en homes llop, i una insaciable 
set de sang humana els porta a matar els 
seus veïns.

ESC 9 INT. SALÓ. NIT

Tots estan asseguts en cercle escoltant a LAIA, ella 
presideix i, en el sentit de les agulles del rellotge estan 
asseguts: MARTINA, PAU, MARC, MATEO, JORDI, FLORA, 
ARNAU, ALICIA, ELISABET, POL i HELENA. Laia té el joc 
al seu costat i tots estan asseguts menys Jordi, que està 
gitat passant del joc.

LAIA
Aquelles i aquells afortunats que sobreviuen 
a la massacre, hauran d’exterminar a la 
manada abans que aquesta assassine tota 
la població.

MATEO
És a dir, que hi ha que matar als llops, no?

Laia assenteix i Eli rebufa.

ELI
No entenc com m’heu convençut per a jugar.

LAIA
(ignorant-la) Va, jo seré la narradora, així que 
aniré contant el que va a passar i vosaltres 
haureu d’obeir-me.

 
ELI

Senyor, sí, senyor.

Laia obri la bossa, trau les fitxes i les ensenya mentre els 
explica.

LAIA
Aquest és el Camperol, que no té cap poder. 
Aquest és Cupido, La Xiqueta, El Caçador, 
La Bruixa i els Llops.

Laia posa les fitxes de nou dins la bossa, la remou, les 
trau i les arrossega boca abaix fins al centre del cercle.



LAIA
Que cadascú agafe una fitxa, i a poc a poc, 
explicaré la seua funció.

ARNAU
Es pot mirar?

Laia trau la fitxa de l’alcalde.

LAIA
Sí, però no li l’ensenyeu a ningú. 

Pau mira la seua fitxa i la tapa ràpidament.

PAU
Uuuh!

LAIA
Primer hem d’elegir qui ha de ser l’alcalde 
del poble.

MATEO
Jo vull ser l’alcalde.

ARNAU
(sec) Sí clar, el que ens faltava.

Mateo mira mal a Arnau.

MATEO
D’acord, doncs si no em voleu a mi, pot ser 
Alicia (somrient cap a Alicia) sempre m’han 
agradat les dones amb poder.

ALICIA
(es gira cap a Eli, ignorant-la) A mi
deixa’m tranquil•la...

Eli es riu.

ELI
Mateo, dona’t per vençut que hui no 
triomfes!

Mateo mira a Laia.

MATEO
Els que moren han d’estar callats, no?

ELI
(queixant-se) Tranquil•let, eh!?

POL
Jo veig a Jordi amb moltes ganes de liderar.

Jordi els trau el dit cor.

FLORA
Vinga va, jo també vote a Jordi.

HELENA
Un brindis per l’alcalde.

Jordi s’alça. Tot el grup mostra estar d’acord i brinden per 
l’alcalde.

ESC. 10. INT. SALÓ. NIT

LAIA
El poble dorm.

Martina es porta les mans als ulls per tapar-se’ls i els 
altres la imiten.

FADE OUT

ESC. 11. ANIMACIÓ

LAIA (OFF)
Cupido es desperta.



Sobre negre apareix la imatge de CUPIDO.

LAIA (OFF)
Cupido, ara has d’elegir a dos persones 
per enamorar-los. Si una d’elles mor, l’altra 
també morirà.

CUPIDO dispara dos fletxes que cauen sobre DOS 
SILUETES aleatòries. Les siluetes obrin els ulls i 
s’enamoren.

LAIA (OFF)
Cupido, dorm. (silenci) Enamorats, mireu-
vos. Haureu de protegir-vos l’un a l’altre, 
però dissimuleu, ja que si els llops vos 
descobreixen podrien matar dos pardals 
d’un tir. (silenci) Homes llop, desperteu.

Apareixen els LLOPS.

LAIA (OFF)
Ara qui siga la Xiqueta, pot mirar per 
intentar descobrir qui són els llops.

Apareix la XIQUETA i mira a través de les seues mans.

LAIA (OFF)
Però en compte! Si la descobreixen morirà 
en l’acte.

La XIQUETA junta els dits per tapar-se de nou.

LAIA (OFF)
Així que bé, homes llop, elegiu a la primera 
víctima.

Una garra travessa la pantalla.

LAIA (OFF)
Homes llop, torneu a dormir.

Els llops desapareixen. Apareix la BRUIXA.

LAIA (OFF)
Ara, que desperte la Bruixa. Aquesta és la 
víctima dels homes llop, tens dos pocions, 
una per a ressuscitar i l’altra per a matar, 
vols utilitzar alguna?

El calder bombolleja.

LAIA (OFF)
Molt bé, Bruixa, pots tornar a dormir.

 
ESC. 12. INT. SALÓ. NIT

LAIA
Poble, desperteu.

Tots comencen a obrir els ulls i es miren entre ells.

LAIA
(dramàtica) Anit va succeir una gran 
desgràcia, les bèsties han saciat la seua fam 
amb una volguda veïna.

Després d’una pausa Laia aixeca la vista cap a ELI i 
l’assenyala.

LAIA
(dramàtica) Elisabet... Estàs morta, alça la 
teua fitxa.

Eli s’agafa el pit, fa una ganyota de dolor mentre es tira 
cap endavant i cau morta. Col•loca la seua mà al costat 
de la seua fitxa, aquesta es revela, és CUPIDO. Pau posa 
els ulls en blanc.

PAU
Esta tia és boba.



Pol agafa la fitxa d’Eli, que ja estava de cap per amunt i la 
hi ensenya a la resta.

LAIA
Era Cupido.

POL
I ara què, Laia?

LAIA
Ara heu de debatre qui creeu que són els 
llops i sentenciar-los. Tots teniu un vot, 
excepte l’alcalde, que té dos.

FLORA
Hala, que joc tan sagnant.

POL
Vinga, va! Jo dic que ha sigut Alicia.

Mentre el poble debat, Helena tira roses a Jordi i a 
Martina.

ALICIA
Sí, clar! I per què?

POL
No sé, he sentit un soroll estrany per ahí.

ALICIA
Jo pense que has sigut tu, això d’acusar tan 
ràpid és molt d’home llop.

JORDI
(Rient-se) Jo dic que ha sigut Helena.

MARTINA
Sí, jo dic que Helena, que està més pesada...

HELENA
Doncs jo dic que ha sigut Jordi.

FLORA
Que clar que ho teniu tots! Jo no sé qui ha 
pogut ser.

MARC
Mateo, et veig molt calladet. Jo et vote a tu.

ARNAU
(bromejant) Sí, ha sigut Mateo fixe, en quant 
ha pogut s’ha lliurat d’ella.

MATEO
Tio, l’has pres amb mi. (amb desgana) Jo et 
vote a tu.

LAIA
Vinga, qui falta per votar? Per ara té majoria 
Helena.

FLORA
Falte jo. Mmm... Vinga, Mateo.

PAU
Jo dic que Helena.

LAIA
Aleshores és definitiu. El poble ha parlat. 
(senyala a Helena) Helena, has mort. Alça la 
teua carta.

 
Helena es posa molt rígida, el seu coll es doblega de cop i 
cau a terra. La seua fitxa es revela, era un camperol.

MARTINA
(seria i esbalaïda) Què collons fa?

Laia s’acosta a Helena i la sacsa.



LAIA
Helena, ¿estàs bé?

Laia li aixeca la cara agafant-la per la barbeta i el front, 
acosta la seua orella a la boca i mira el seu pit per a 
comprovar si respira.

LAIA
(alarmada) No respira.

Laia tracta de reanimar-la amb respiracions i 
compressions en el pit amb els braços estirats i les mans 
creuades. Tots s’aixequen i envolten a Helena. Martina els 
aparta.

MARTINA
(nerviosa) Deixeu a Laia!

ALICIA
(nerviosa) Eli, estàs bé?

Tots es giren cap a Eli, Alicia la sacsa i aquesta cau cap 
endarrere deixant veure una ferida en el seu pit. Tots 
comencen a murmurar mentre Alicia agarra el cos d’Eli.

ALICIA
Eli, no! Eli, per favor, dis-me alguna cosa.

MARC
(espantat) Què collons?

LAIA
(cridant) Que algú cride a una ambulància!

Marc es lleva la jaqueta i s’acosta corrent a Eli, pressiona 
la seua jaqueta contra la ferida. Alicia comença a sagnar. 
Pau agafa el telèfon i crida.

PAU
Xics!

Pau posa el seu telèfon en altaveu, en la pantalla apareix 
el símbol del joc.

CONTESTADOR
La xarxa mòbil de la localitat de 
Fontllòbrega no es troba disponible en 
aquest moment. Per favor, intenteu-ho de 
nou més tard.

MATEO
Què és això?

LAIA
Xics, açò no funciona. Heu d’avisar a algú ja.

Pau torna a cridar, Marc i Pol també ho intenten. Mateo 
va cap a la porta, però en obrir-la està tapiada. Li dona un 
cop de puny a la paret del costat.

MATEO
(amb ràbia) Joder!

ARNAU
(nerviós) Açò no està passant.

Pol va cap a la finestra i està barrada. Flora li segueix.

FLORA
(cap a Arnau) Eixa reixa no estava ahí abans 
no?

Arnau nega amb el cap i s’asseu en el sòl, nerviós, amb 
les mans al cap. Flora s’acosta i intenta reconfortar-lo. 
Mateo i els altres es mouen per la casa buscant una 
sortida.

ESC. 13. INT. SALÓ. NIT

LAIA i MARTINA entren al saló, LAIA està netejant-se la 
sang amb un mocador mentre nega trista amb el cap. 
S’asseu. MARC i PAU estan a un costat abraçats, POL i 



ARNAU a altra part de l’habitació i FLORA i JORDI a l’altre. 
MATEO està de peu.

Tots estan nerviosos.

PAU
(a Laia i Martina) No hem trobat eixida i els 
nostres mòbils segueixen sense cobertura.

Mateo es gira cap a Laia.

MATEO
Açò és culpa teua i d’aquesta merda de joc.

MARTINA
(enfadada) Què dius, Mateo?

ARNAU
Açò no es culpa de ningú.

MATEO
Tu calla tio, t’has de clavar on no et criden.

Arnau s’alça i camina cap a Mateo.

ARNAU
Com tu, no?

MATEO
Perdona?

ARNAU
El que escoltes.

FLORA
(advertint-los) Xics...

MARTINA
Esteu bojos o què?

MATEO
(a Flora) No entenc per què collons has de 
contar-li res a aquest.

ARNAU
El que jo no entenc es per quin motiu has de 
pressionar a la gent a fer coses que no volen.

JORDI
De qui parleu?

FLORA
Podeu callar? Hi ha coses més importants.

Jordi s’alça i va cap a Mateo.

MATEO
(irònic) Clar princesa, el que tu manes.

JORDI
Què passa entre vosaltres?

Mateo no contesta. Jordi s’alça.

JORDI
(amenaçant) Li has fet alguna cosa a la 
meua germana?

MATEO
Tio, que jo no li he fet res. És culpa dels dos 
i per mi té fàcil solució.

JORDI
Què dius?

ALICIA
Podeu deixar això per a altre moment?

JORDI
Tu calla!



FLORA
Jordi, que no passa res. De veritat, estic bé, 
anem a calmar-nos.

Ningú contesta. Jordi mira amb cara de pocs amics a Mateo.

FLORA
(sospirant) Estic embarassada.

MATEO
I ho has de contar ara?

ARNAU
Però de què vas!? Deixa-la en pau d’una 
vegada!

Jordi cabrejat comença a espentar a Mateo.

JORDI
De veritat!? (espenta a Mateo) Què si no, no 
sents res? (espenta a Mateo) I m’ho contes 
a mi?

Pol tracta d’agafar a Jordi per darrere.

POL
Tranquil tio.

ALICIA
Podeu parar ja!? Podeu deixar de preocupar-
vos dels vostres drames d’adolescents 
hormonats i centrar-vos en l’important!?

JORDI
La meua germana està embarassada!

ALICIA
I la meua cosina morta!

Tots es queden callats. Arnau mira a Pol, que li està 
sagnant l’orella.

ARNAU
Pol, estàs bé?

POL
No molt, la veritat. Per què ho dius?

Arnau li acosta el dit a l’orella.

ARNAU
Estàs sagnant.

Pol s’espanta i toca l’orella amb la mà. Marc, preocupat, 
va cap a ell i l’examina.

MARC
Què et passa?

LAIA
(seriosa i mirant al no res) Heu de seguir 
jugant.

Tots es giren cap a Laia.

LAIA
Ara mateix no podeu anar en contra de 
la vostra naturalesa o vos debilitareu fins 
morir. Ja no sou vosaltres mateixa, sou 
camperols o llops. Així que tan sols teniu 
dos opcions: matar o morir. (silenci) El poble 
dorm.

FADE OUT

ESC 14. ANIMACIÓ

Una garra travessa la pantalla. Els LLOPS desapareixen.
 
Apareix la BRUIXA. El calder bombolleja. 



ESC. 15. INT. SALÓ. NIT

Tots estan asseguts en la seua posició inicial, amb els ulls 
tancats. A Pol li continua sagnant l’oïda, té mala cara i es 
tapa l’orella amb un mocador.

LAIA
El poble es desperta.

Tots obrin els ulls amb cara de sorpresa.

JORDI
Què fem altra vegada ací?

ARNAU
Què està passant?

PAU
(indignada) Feu el favor de mirar com està Pol.

Marc es gira i camina cap a Pol, li agafa la cara entre les 
mans i el mira als ulls.

MARC
No et preocupes, seguirem jugant perquè et 
poses bé.

Pol somriu alleujat. Pau s’estranya.

PAU
Marc, què fas?

MATEO
Aquests dos són els enamorats fixe.

Marc se n’adona de la situació i torna amb Pau, l’abraça. 
Pol de manera dramàtica i trista mira cap a Pau i Marc.

ALICIA
Però esteu bojos?, com anem a seguir 
jugant? Hi ha dos persones mortes a 

l’habitació del costat.

PAU
I si no seguim jugant tal volta hi haja altres 
deu.

 
LAIA

Si no continueu jugant, açò anirà a pitjor.

Laia apropa la seua mà a Martina. Li sagna el nas. Martina 
s’aparta.

MARTINA
Laia, estàs raríssima, no entenc què et 
passa.

ARNAU
(avergonyit) Igual sí que deuríem de seguir 
jugant.

Mateo s’alça i camina al voltant dels seus amics.

MATEO
Voleu que seguim jugant? Acabarem ràpid.

Mateo comença a donar la volta a les fitxes dels seus 
companys.

MATEO
Ara veurem qui són els llops.

Al girar-les, aquestes estan en blanc, pels dos costats.

LAIA
No podeu fer trampes.

FLORA
Aleshores digueu-ho! Qui sou?

Tots es queden callats, mirant-se, esperant que algú parle.



LAIA
No m’esteu escoltant. Mentre discutiu, els 
vostres companys continuen morint. (silenci) 
Aquesta nit s’ha comés altre assassinat. 
Alicia, estàs morta.

Alicia cau cap enrere amb una arpada al coll. Arnau xilla, 
Flora l’agafa. Els demés es queden en silenci observant.

FLORA
Qui ha sigut?

Després d’un breu silenci.

PAU
No podem permetre que mora més gent.

POL
Hem de descobrir els llops, és l’única forma 
de què paren.

MATEO
Jo pense que ha sigut Jordi.

JORDI
Però, què dius tio?

MATEO
Acabeu de discutir davant de tots, eres el 
que més raons té per a matar- la.

JORDI
I tu? Alicia t’ha donat carabasses davant de 
tots.

MATEO
I què ha de veure?

JORDI
Que eres un orgullós.

ARNAU
Home, la veritat és que eres prou cabró amb 
les ties. Jo també et vote a tu.

MARTINA
Jo no crec que això siga un motiu per a 
matar algú. (trista) Joder Jordi, jo pense que 
has sigut tu.

FLORA
No entenc com pots dir això! (desesperada) 
Jordi no seria capaç de fer alguna cosa així. 
(silenci) Què ràpid t’has unit als que acusen 
a Jordi! Igual el llop eres tu.

MARTINA
Estàs acusant per acusar...

LAIA
D’acord, Pau, Marc i Pol, què dieu vosaltres?

Pau mira a Jordi, mentre li dona la mà a Marc.

PAU
Pf... ho sent... jo també crec que has sigut 
tu.

JORDI
(enfadat) Xics, que jo no he sigut! Que no 
soc un llop joder!

Pol mira amb menyspreu a Pau i tus per malaltia.

POL
Jo crec que ha sigut Pau.

LAIA
Bé, doncs pel doble vot de l’alcalde esteu 
empatats, Jordi i Mateo.



MATEO
(sorprés) Perdona?

FLORA
Hem de parar açò, és una bogeria.

LAIA
Marc, depén de tu.

Tots miren atentament a Marc, i ell mira a Pol, preocupat.

FLORA
Marc, no ho faces...

MARC
Ho sent molt, no sé molt bé què pensar, 
però he de prendre una decisió perquè açò 
acabe... I tots millorem. (Marc somriu cap a 
Pol) El meu vot es per a tu, Jordi.

Jordi es mira lentament l’estómac i té un ganivet clavat, 
comença a eixir-li sang de la boca. La seua fitxa revela el 
seu personatge, un camperol. Flora intenta tapar la ferida 
del seu germà amb les mans. Jordi la mira i tanca els ulls.

FLORA
No, no, no, no...

Ningú intenta ajudar-la. La miren amb pena. Jordi mor 
i Flora es queda en silenci amb ell en braços durant un 
moment. Flora alça el cap, i mira la fitxa de Jordi: un 
camperol.
 

FLORA
Vos ho he dit, no era ell.

Flora agafa la fitxa de l’alcalde amb rancor, s’alça i intenta 
moure a Jordi. Arnau ràpidament s’alça per ajudar-la.

FLORA
Algú pensa moure el cos d’Alicia?

Marc s’alça i va cap a Alicia.

LAIA
El poble dorm.

FADE OUT

ESC. 16. ANIMACIÓ

LAIA (OFF)
Es desperten els llops.

Apareixen Els LLOPS.

LAIA (OFF)
Trieu la següent víctima.

La XIQUETA separa els dits per veure entre ells, els llops 
se n’adonen. La xiqueta es queda blanca, petrificada.

ESC. 17. INT. SALÓ. NIT

LAIA
Poble, desperteu.

Els cossos de JORDI i ALICIA ja no estan. Tots comencen 
a obrir els ulls, excepte ARNAU, que està petrificat al seu 
lloc, amb les mans entreobertes sobre els ulls. La seua 
fitxa revela el seu personatge, era la xiqueta.

LAIA
La Xiqueta ha sigut descoberta mentre 
espiava els llops i ha mort.

Flora mira a Arnau i comença a plorar.

FLORA
(cap a Arnau) A qui has vist?



MARTINA
A vore, hem de pensar amb calma: hi ha dos 
llops, i han mort Eli i Alicia.

Qui voldria matar-les?

MARC
No em puc creure que estigues dient això.

Pau mira a Marc i assentix.

PAU
Evidentment ningú voldria matar-les!

MARTINA
Ja, xe, no estic dient això, però algú ha de ser!

Pol s’acosta a Arnau i continua la trajectòria de la seua 
mirada, senyala cap a Marc, Pau i Mateo.

MARTINA
Si Arnau ha mort mirant als llops...

POL
Ha degut ser Mateo o, segurament, Pau.

MATEO
I Marc què?! Que està al mig. A més, és 
evident que Pol i Marc són els enamorats i 
si no han mort és perquè hi ha un llop entre 
ells, o inclús els dos.

MARTINA
Per eixa regla de tres, també ha pogut ser 
Pau, ja que està clar que no voldrà acabar 
amb els enamorats si això implica matar al 
seu nóvio.

MARC
Per a mi el més lògic és que haja sigut 
Mateo, primer ha amenaçat a Eli amb què 

s’estiguera calladeta i després, ha mort la 
xica que l’acabava de rebutjar. Està clar.

PAU
Sí, a més porta actuant estrany tota la nit.

 
LAIA

Bé, Flora, doncs depèn de tu. Ja saps que 
tens doble vot i pots desempatar: Marc en 
té un, Mateo dos i Pau altres dos.

Tots miren expectants a Flora esperant la seua resposta. 
Flora es lleva el crucifix.

ESC. 18A. INT. SALÓ. NIT (DECISIÓ POL)

FLORA
Jo pense que ha sigut Pol.

POL
Però què dius! És evident que no soc jo. Has 
de desempatar.

Tots assenteixen i tornen a esperar que Flora canvie el 
seu vot.

ESC. 18B. INT. SALÓ. NIT (DECISIÓ MARTINA) 

FLORA
Per com es comporta jo crec que ha sigut 
Martina.

LAIA
Flora, Martina no té cap vot. Has de 
desempatar perquè continue el joc.

Tots assenteixen i tornen a esperar que Flora canvie el 
seu vot.



ESC. 18C. INT. SALÓ. NIT (DECISIÓ MATEO)

FLORA
(trista) Mateo

MATEO es prepara per a morir i s’encongeix amb els ulls 
tancats. Al cap d’uns segons obri els ulls i posa cara 
d’estranyat, en descobrir que no ha mort. Mentrestant la 
seua carta es revela, és el caçador. Mateo agafa la carta.

MATEO
(sorprès) Es veu el meu personatge i no m’ha 
passat res.

LAIA es fixa en la fitxa.

LAIA
Eres el caçador, has d’elegir a qui pegar-li 
un tir.

MATEO
(entusiasmat) De veritat?

Mateo somriu de forma malèvola, es gira assenyalant a 
Marc imitant una pistola amb els seus dits.

MATEO
Sé que eres tu.

Mateo dispara i surt una bala cap a MARC, Marc cau cap 
endarrere i es revela la seua fitxa, era un llop. Li surten 
les orelles. Surt una altra bala disparant a Mateo. PAU es 
gira cap a Marc amb cara de tristesa i li agarra el cap.

PAU
(amb un fil de veu) Marc...

Pau es gira cap al cos de Mateo, s’aixeca i es dirigeix cap 
a ell enfadat. POL s’aixeca amb poques forces i s’acosta 
a Marc.

PAU
(de fons) Eres un cabró. Com has sigut 
capaç?

Pol acosta la seua cara a Marc. Li fa un petó en la 
comissura de la boca, l’abraça i a poc a poc defalleix 
sobre ell.

LAIA
Enhorabona, heu caçat al primer llop. Sols 
queda un. El poble dorm.

La carta de Pol es revela, era un camperol. 

ESC. 19C. ANIMACIÓ

Un sol LLOP mata a una SILUETA aleatòria. Apareix la 
BRUIXA amb un calder i tira una flor dins. Bombolleja. La 
silueta s’aixeca.

ESC. 20C. INT. SALÓ. NIT

LAIA
El poble es desperta.

Obrin els ulls. No estan els cossos de MATEO, POL, 
ARNAU i MARC.

LAIA
Esta nit no ha hagut víctimes. Camperols, 
aquesta és la vostra última oportunitat.

PAU
(cap a Flora) Tot açò és culpa teua, si no 
hagueres votat a Mateo no estaríem així.

MARTINA
No sigues estúpid. Que Marc estiga mort és 
tan culpa seua com teua. Si tu votes a Flora 
jo et vote a tu.



PAU enfadada comença a cridar a MARTINA.

PAU
Que Marc estiga mort no té res a veure amb 
mi, ha sigut ella i les seues suposicions...

Mentre Pau parla, FLORA es gira cap a Laia.

FLORA
El meu vot és per a Pau.

Laia mira a Pau i aquesta cau a terra ofegada. La carta 
de Pau es revela, és un camperol. Flora mira espantada a 
Martina i ella somriu, té ullals de llop.

LAIA
El poble dorm.

La pantalla es posa en negre amb el text: Han guanyat els 
llops, vols tornar a intentar-ho?

FI

ESC. 18D. INT. SALÓ. NIT (DECISIÓ PAU)

FLORA
Ho sent Pau, pense que eres tu.

PAU s’ofega i es cau a terra morta. La seua carta es revela, 
era un camperol. MARC s’acosta a ella lamentant-se. 
FLORA es porta una mà a la boca.

MARC
(amb un fil de veu) Pau...

 
FLORA

Marc, jo... 

Flora mira a MARTINA.

LAIA
El poble dorm.

FADE OUT

ESC. 19D. ANIMACIÓ

Apareixen els LLOPS i maten a una SILUETA, apareix la 
BRUIXA i trau una poció bombollejant, la bruixa tira una 
flor i la silueta s’aixeca de nou. La bruixa tira una serp en 
la poció i un dels llops mor.

ESC. 20D. INT. SALÓ. NIT

LAIA
El poble es desperta. Ha mort Martina.

Els cossos de Pau i Arnau ja no estan. MARTINA està 
tirada en el sòl amb orelles. Es revela la seua carta, era un 
llop. A LAIA li cau una llàgrima.



LAIA
(més seriosa del habitual) Enhorabona a la 
bruixa, has acabat amb el primer llop. Podeu 
votar.

Laia baixa el cap entristit i FLORA mira cap avall afligida. 
POL s’aixeca tossint i s’asseu al costat de MARC donant-li 
la mà. Marc està inexpressiu.

MATEO
(amb determinació) Mira, Flora, jo pense que 
hem de votar a Marc, així s’acabarà el joc. És 
molt estrany que els enamorats continuen vius 
a estes altures, i Arnau l’estava mirant a ell!

POL
(dèbil) I torna! Potser Martina el va pillar 
mirant i va intentar apartar la mirada. No 
sabem com ha mort Arnau.

Flora mira a Mateo i assenyala amb la mà a Marc, que 
està trist.

FLORA
Ja i si no és ell, moriran dos camperols de 
colp. Pot ser que el llop sigues tu i estigues 
intentant culpar a tots, com has fet amb Jordi.

Flora mira a Laia.

FLORA
Jo vote per Mateo, la veritat.

POL
Jo també.

Mateo es prepara per a morir i s’encongeix amb els ulls 
tancats. Al cap d’uns segons obri els ulls i posa cara 
d’estranyat, en descobrir que no ha mort. Mentrestant la 
seua carta es revela, és el caçador. Mateo agafa la carta.

MATEO
(sorprès) Es veu el meu personatge i no m’ha 
passat res.

Laia es fixa en la carta.

LAIA
Eres el caçador, has d’elegir a qui pegar-li 
un tir.

MATEO
(entusiasmat) De veritat?

Mateo es gira assenyalant a Marc, que continua 
inexpressiu mirant al no-res, imitant una pistola amb 
els seus dits. En l’últim moment es torna cap a Flora i li 
dispara. Flora cau cap endarrere i surt una altra bala cap 
a Mateo, que cau a terra mort. La carta de Flora s’aixeca, 
era la bruixa.

LAIA
Felicitats, enamorats, heu guanyat.

Pol abraça a Marc, que continua trist, i a aquest li surten 
les orelles de llop. La pantalla es posa en negre amb el 
text: Han guanyat els enamorats, vols tornar a intentar-ho?

FI

ESC. 18E. INT. SALÓ. NIT (DECISIÓ MARC)

FLORA
Està clar que pot ser un llop, vote a Marc.

MARC s’electrocuta i cau a terra, es revela la seua fitxa, 
era un llop. Li surten orelles, PAU es gira cap a Marc amb 
cara de tristesa i li agafa el cap.

LAIA
Enhorabona, heu matat al primer llop. Sols 
queda un.



PAU
(amb un fil de veu) Marc...

POL s’aixeca amb poques forces i s’acosta a Marc. Li 
fa un petó a la comissura de la boca, l’abraça i a poc a 
poc defalleix sobre ell. La seua carta es revela, era un 
camperol.

MARTINA
Pau, sé que és una merda pero hem de 
seguir jugant...

FLORA
Martina te raó, és l’únic que podem fer.

PAU
Com eres capaç de dir-me això desprès del 
que has fet?

MARTINA
Calma’t.

PAU
(amb fàstic) No puc entendre que continues 
així tan tranquil•la amb tot el que està 
passant. t’és igual que estiguen morint els 
teus amics o es que els estàs matant tu?

MATEO
Ara no et poses a donar lliçons de moralitat 
que estàs participant en el joc igual que 
tots.

LAIA
Sembla mentira que a estes altures encara 
no hageu entés que discutir no porta a cap 
lloc. El poble dorm.

FADE OUT

ESC. 19E. ANIMACIÓ

Apareix un llop, maten a una silueta aleatòria. 

ESC. 20E. INT. SALÓ. NIT

Tots estan asseguts en cercle, els cossos de Jordi, Marc i 
Pol ja no estan. Obrin els ulls.

LAIA
Poble, desperteu. Ha mort Pau.

PAU mor i es revela la seua fitxa, era un camperol. MATEO 
obri molt els ulls, sorprès.

MATEO
(convençut) Flora, acaba de morir Pau 
perquè ha descobert a Martina, està clar 
que ella és el llop.

MARTINA
No em puc creure que hages matat a Pau 
per a culpar-me a mi.

MATEO
Déu meu!, Martina, què cabrona eres, eres 
tu segur.

MARTINA
Però de què vas? Eres tu! Tot el temps has 
sigut tu! Igual Arnau no estava mirant sols a 
Marc, també t’estava mirant a tu.

FLORA rebufa.

FLORA
No sé que pensar...



MARTINA
Flora, és ell. Pensa-ho: sempre és el primer 
en culpar a algú, igual que a Jordi, tirant 
balons fora, intentant lliurar-se.

MATEO
El de Jordi és un colp baix.

FLORA
(enfadada) Sí, però és la veritat. Per la teua 
culpa el meu germà està mort, igual que 
Arnau, Alicia...

Flora es queda mirant el sòl.

MATEO
Flora, jo no he...

Flora l’interromp mirant a Laia.

FLORA
El meu vot és per a Mateo.

Mateo es prepara per a morir i s’encongeix amb els ulls 
tancats. Al cap d’uns segons obri els ulls i posa cara 
d’estranyat, en descobrir que no ha mort. Mentrestant la 
seua carta es revela, és el caçador. Mateo agafa la carta.

MATEO
(sorprès) Es veu el meu personatge i no m’ha 
passat res.

Laia es fixa en la fitxa.

LAIA
Eres el caçador, has d’elegir a qui pegar-li 
un tir.

MATEO
(entusiasmat) De veritat?

Mateo es gira victoriós assenyalant a Martina mentre 
imita una pistola amb els seus dits. Abans de disparar es 
gira cap a Flora.

MATEO
(cap a Flora) De res.

Mateo torna a mirar a Martina i dispara. De la seua mà 
surt una bala que travessa el front de Martina, qui cau 
cap endarrere. La seua carta es revela, era un llop. A 
Martina li surten orelles. Al mateix temps, de la mà de 
Mateo surt una altra bala que li travessa el front i es 
desploma cap endarrere. Laia mira a Flora, que està 
espantada. Laia té la bossa davant. Allarga la seua mà 
cap a la fitxa de Flora, l’agafa i l’arrossega dramàticament 
cap a si mateixa.

LAIA
(mentre guarda la carta) Felicitats, poble. 
Heu guanyat el joc.

Laia tanca la bossa. 

ESC. 21E. INT. SALÓ. NIT

LAIA i MARTINA estan a l’habitació dels abrics. Laia obri 
la bossa.

LAIA
A vore.

Martina li ho ensenya, Laia mira estranyada i obri la caixa. 
Dins es troba el joc “El Poble dorm”. Trau les fitxes i les 
mira.



LAIA
Hala, què bé!

MARTINA
Què és?

Laia continua mirant les fitxes.

LAIA
(entusiasmada) Mmm... Hi ha un llop, un 
caçador... Pareixen els personatges del 
poble dorm.

MARTINA
(desconfiada) Què estrany que això estiga 
ahí, no?

LAIA
(entusiasmada) Podríem jugar.

ESC. 22E. INT. SALÓ. NIT

LAIA i MARTINA estan parlant amb HELENA i JORDI. FLORA 
s’aparta de MATEO i va on estan Helena i Jordi i mira a Laia 
seriosament. Flora no porta el crucifix en el coll.

FLORA
(seca) Ni de conya.

FI







SEGON PREMI

CASA



1   EXT. DÍA / CALLE   

Un día claro, de luz limpia de invierno.

Un bloque de viviendas en las afueras de una ciudad. 
Los sonidos urbanos se mezclan con el piar de algunos 
pájaros.

Marisa (58, pelo largo y canoso, ropa muy gastada y algo 
sucia), parada en mitad de la calle, observa el edificio 
fijamente. Su mirada, azul helado, sin pestañear. El reflejo 
de algo la hace cerrar levemente los ojos. A lo lejos, suena 
el tintineo de algo, como pequeñas piezas de cristal, 
chocando entre ellas.

Uno de los balcones del edificio, donde asoman las flores 
de un par de geranios. En una esquina, un colgante móvil 
fabricado con pequeñas piezas de cristal, se mueve con 
la brisa y refleja el sol de mediodía.

Marisa, con la mirada fija en el balcón. 

TÍTULOS DE CRÉDITO: “CASA”

2   EXT. DÍA / CALLE   

Marisa, sentada en un banco. Junto a ella, un carro de la 
compra lleno de cosas: ropa, una caja de galletas, una 
manta, unas toallas, etc. En frente, el mismo bloque de 
edificios. El mismo balcón. Los mismos geranios. El móvil 
de cristales moviéndose con la brisa.

Marisa mantiene la mirada en el balcón. Una mujer (34, 
corte de pelo moderno) sale y riega los geranios.

Marisa la observa.

La ventana junto al balcón se ilumina. Alguien ha 
encendido la luz.

CORTA A:

Las hojas de los árboles, moviéndose con el viento. 
Atardece.

Marisa continúa sentada en el banco, termina de comer 
un bocadillo. Se levanta y al levantar la mirada se fija en 
el balcón: un chico (36, alto, barba, coleta), asomado, 
enciende un cigarro. Parece hablar con alguien que está 
en el interior. Se ríe.

Marisa da unos pasos hasta la papelera y tira el papel del 
bocadillo. Coge el carro y empieza a caminar. 

3   EXT. DÍA / BANCO EN LA CALLE   

Marisa lee un libro en el banco. El sol empieza a caer en 
la parte en la que está sentada. Sin levantar la mirada del 
libro, se traslada unos centímetros a la izquierda, donde 
ya una sombra empieza a dibujarse. Levanta la mirada y 
observa el balcón: la persiana está bajada. Deja de leer y 
se queda mirando el balcón.

4   EXT. AMANECER / CALLE   

Marisa llega hasta el banco y aparca el carro. Mira hacia 
el balcón: la persiana sigue bajada. Se sienta en el banco.

CORTA A:

La luz de mediodía cae con aplomo sobre la calle. Es 
verano y suenan las chicharras. Marisa se abanica bajo 
uno de los árboles, con la mirada fija en el balcón. La 
persiana sigue bajada.

5   EXT. DÍA / CABINA TELEFÓNICA   

Los dedos de Marisa sacan un par de monedas del 
bolsillo.



Marisa, en una cabina telefónica. Hoy, su aspecto es algo 
diferente: lleva unos vaqueros, zapatos, una camisa y el 
pelo semi recogido. También unos pendientes de bisutería 
barata.

Tras ella, un muro con algunos carteles de conciertos y 
anuncios pegados en él. También propaganda política, 
como un “SÍ SE PUEDE”.

Las monedas caen en la ranura. Marisa espera 
pacientemente. Suenan dos, tres tonos de llamada.

VOZ (OFF)
Cerrajeros 24. Dígame.

6   EXT. DÍA / PORTAL CASA   

En el telefonillo del portal, dos nombres en el piso 5: 
Carlos Martín y Silvia Pradas.

Marisa lee los nombres una y otra vez, mientras espera en 
el portal. Mira al interior pero el hall está vacío.
Suspira: parece nerviosa. Le parece escuchar el ascensor 
y se gira con disimulo: un hombre se acerca a la puerta y 
abre desde dentro.
 

HOMBRE
¿Entra?

MARISA
(fingiendo que lo acaba de ver)
Ah, sí, sí... Gracias.

Marisa coge la puerta y entra.

7   INT. DÍA / HALL PORTAL   

Marisa, en el hall. Mira a su alrededor, con detenimiento: 
el espejo, el ascensor, las escaleras, los buzones.

CORTA A:

Marisa cree ver a alguien que se acerca al portal. Toma 
aire, se coloca un mechón tras el cabello, dibuja una 
sonrisa y abre la puerta. Un hombre (27, buen talante, 
sonriente) con maletín entra.

MARISA
¡Ay, qué disgusto!

HOMBRE
Buenas tardes...

MARISA
Menos mal que me ha cogido el teléfono...

HOMBRE
(mecánicamente)
Si estamos veinticuatro horas, mujer... no se 
preocupe...

MARISA
Ay, sí.

El hombre, decidido, llama al ascensor, se abre 
automáticamente. Cede el paso a Marisa, que sonríe 
amablemente y entra.

Marisa y el hombre suben en el ascensor. Se cierra la 
puerta.

8   INT. DÍA / RELLANO PISO 5   

Se abre la puerta del ascensor. El hombre le cede el paso 
otra vez y Marisa sale. Caminan hasta la puerta A.

MARISA
Aquí es. 

CERRAJERO
Bueno. Vamos a ver... esto lo tenemos en ná.



El cerrajero se agacha y empieza a buscar en su maletín. 
Saca un par de hojas azules, de un material parecido a 
una radiografía. Lo coloca entre el marco y la puerta y 
empieza a “serrar”.

Marisa ha tomado cierta distancia y contempla la escena: 
repasa el quicio de la puerta, la pared, el pasillo. Un 
sonido la saca de su ensimismamiento.

La puerta se abre.

CERRAJERO
Esto ya está.

MARISA
Ay, mil gracias.

CERRAJERO
Es el pan de cada día, si usted supiera la de 
gente despistá que hay...

MARISA
Me imagino... ¿Cuánto es?

Marisa mete la mano en el bolsillo de su pantalón.

CERRAJERO
Le tengo que hacer la factura.

MARISA
(confusa)
Ah. La fact...

El cerrajero señala hacia el interior de la casa con un leve 
cabeceo.

Marisa entiende. Le cede el paso ahora a él. Entran. Cierra 
la puerta tras ella.

9   INT. DÍA / RECIBIDOR - SALÓN CASA - PASILLO   

El cerrajero deja el maletín sobre la mesa. Marisa, tras él, 
examina la vivienda. Su mirada repasa las paredes, los 
cuadros, la tele... cada detalle.

CERRAJERO
¿Puedo...?

El cerrajero apoya la mano en una silla. Marisa lo mira 
como si hubiese olvidado su presencia. 

MARISA
Sí, sí, claro.

El cerrajero toma asiento y saca de su maletín una 
carpeta, de la que extrae un bloc de facturas. Rellena 
algunos datos. Marisa, mientras, sigue contemplando 
la casa: los muebles de Ikea, la televisión, un grabado 
moderno de Pepe Mujica con una cita bajo el retrato, un 
póster de la película “Barrio”, un póster del Che Guevara, 
un mueble con infinidad de libros, un tocadiscos antiguo...

CERRAJERO
(mecánicamente)
¿Me permite su DNI?

Marisa se sobresalta de nuevo.

CERRAJERO
Es para la factura y comprobación.

Marisa permanece un instante con la mirada helada.

MARISA
Sí, claro.

Se toca los bolsillos, mira en su bolso. El cerrajero la mira 
desde la silla, impertérrito.



MARISA
(exagerada)
Ay, Dios mío. Que creo que... ay.

El cerrajero tamborilea con el boli, impaciente. Mira la 
factura, toquetea su móvil.

Marisa cierra los ojos un segundo. Los abre y empieza 
a buscar en cajones: en cajas, en archivadores, en 
estanterías.

El cerrajero suspira, termina la factura. Se gira: Marisa 
sigue buscando por la casa.

CERRAJERO
¿Lo encuentra?

Marisa no responde. Sigue buscando: se dirige al pasillo y 
abre las puertas de un armario empotrado. El cerrajero se 
fija en la decoración de la casa, un instante.

CERRAJERO
No se preocupe. Ya está.

MARISA
No, hombre, no... 

CERRAJERO
Que sí, venga, no se preocupe. 
Una firma aquí.

El rostro de Marisa, oculto tras la puerta del armario, se 
relaja inmensamente. Cierra la puerta y camina hasta el 
salón. Se acerca a la mesa, firma y saca de su bolsillo 
varios billetes de veinte euros, arrugados. Los alisa 
brevemente y se los entrega.

El cerrajero la mira un instante, saca su cartera y guarda 
los billetes, junto a su DNI y tarjetas de crédito.

El cerrajero se levanta y camina hasta la puerta.

CERRAJERO
Que tenga buen día, señora.

MARISA
(todavía apurada)

Igualmente.

El cerrajero abre la puerta. Marisa lo acompaña. El 
cerrajero la mira un último momento, y camina hacia el 
ascensor.

Marisa cierra la puerta. Se apoya en ella. Cierra los ojos 
y suspira con ganas. Los abre: mira la casa como si la 
observase por primera vez.

10   INT. DÍA / SALÓN   

Marisa observa todos los cuadros, los muebles, una 
televisión, unos modernos puffs, el sofá confeccionado 
con palés y un par de cojines. Muy moderno, muy 
funcional.

La mano de Marisa acaricia uno de los estantes del 
mueble. Los lomos de los libros se ven dejando leer: “La 
metamorfosis” de Kafka, “43 maneras de soltarse el pelo”, 
“James y el melocotón gigante”, varios libros de Isabel 
Allende, etc.

Marisa respira hondo. Se lo toma con calma.

11   INT. DÍA / HABITACIÓN   

Abre la puerta de la habitación: una cama de matrimonio, 
un armario, una cómoda. Una acuarela de un atardecer en 
el campo preside la estancia.

Sube la persiana un poco y deja pasar la luz.

Abre el armario y observa la ropa. Pasa la mano por 
todas las ropas, como si fuera una cortina, sintiendo las 
texturas. 



Camina hasta un espejo de cuerpo entero, en una esquina 
de la habitación. Contempla su reflejo.

Marisa mira por la ventana: hay un parque donde juegan 
algunos niños. Suena el piar de los pájaros, cerca. Parece 
algo emocionada. Se gira, mira la cama y, sin más, se deja 
caer en ella. Permanece así, mirando el techo.

12   INT. DÍA / HABITACIÓN   

Los ojos de Marisa se abren.

El sol se filtra a través de los huecos de la persiana.

Marisa, tumbada de lado en la cama, sonríe levemente. 
Se fija en una foto enmarcada en la mesita de noche: una 
pareja sonríe en la playa, la pareja que vive en la casa.

Se levanta. Alisa la cama. Echa un último vistazo y sale.

13   INT. DÍA / BAÑO - COCINA   

La mano de Marisa en el interruptor del baño. Se hace la 
luz.

Abre el grifo. Coloca las manos bajo el agua, un rato. Pone 
el agua caliente. Deja las manos nuevamente bajo el agua. 
Cierra los ojos, disfrutando del calor. Mira la ducha, a su 
izquierda.

Marisa abre la mampara del baño: un plato de ducha, un 
estante con una botella de gel, dos esponjas, champú.

CORTA A:

El sonido del agua cayendo. La ropa de Marisa, tirada 
en el suelo. Tras la mampara, difuminada, la silueta de 
Marisa duchándose.

CORTA A:

El espejo del baño, empañado. El sonido de un secador 
de pelo. Poco a poco, un círculo en el espejo deja ver el 
rostro de Marisa. Marisa se seca el pelo, disfruta del calor 
en su rostro.

14   INT. DÍA / PASILLO - COCINA   

Marisa, vestida, apaga la luz del baño y cierra la puerta 
con cuidado. Lleva una toalla en la mano.

Camina por el pasillo y entra en la cocina.

Las manos de Marisa tienden la toalla en un tendedero. 

Marisa se coloca frente a la vitrocerámica. Juega a 
encenderlos y apagarlos.

Su mano acaricia el banco de la cocina. Se fija en una 
tostadora, a un lado del banco. La levanta: bajo hay una 
pequeña hendidura, como una marca hecha por un golpe. 
La toca. Su rostro se ilumina mientras pasa el dedo con 
delicadeza por la marca.

Abre un par de armarios: hay pasta integral, cus cus, tés e 
infusiones, algas nori, muchos frascos de especias. Abre 
un frasco de especias mezcladas y lo huele con cierta 
extrañeza. Lo vuelve a dejar en su sitio.

15   INT. DÍA / HABITACIÓN PEQUEÑA   

Marisa abre otra puerta de la casa: es una habitación 
pintada de azul celeste. Hay una cuna, un cambiador y un 
armario de colores.

Marisa observa todo, sin reaccionar. Entra en la estancia, 
da dos pasos hasta una de las esquinas, coloca la mano 
en la cuna y la aparta con brusquedad. Se coloca encima 
de una baldosa. Deja caer su peso sobre un pie y el otro, 
hasta hace mover la baldosa: está algo suelta. Sigue algo 
suelta.



En el rostro de Marisa se dibuja una suave sonrisa, 
mientras continúa durante unos segundos su vaivén sobre 
la baldosa.

16   INT.DÍA / SALÓN   

De nuevo en el salón, un rayo de luz entra por la ventana. 
Marisa consulta la hora en su reloj.

Se sienta en el sofá. Con su mano, toca el palé que 
sostiene los cojines. Mira hacia el ventanal desde donde 
se accede al balcón. Allí, colgado en una esquina, el móvil 
que solía ver desde la calle, meciéndose suavemente con 
el viento.

Se levanta, abre el ventanal y sale al balcón. Se asoma: 
desde ahí, divisa el banco donde suele sentarse a 
observar la casa. Mira hacia abajo: los geranios, a unos 
centímetros de ella.

Mira hacia la esquina: el móvil, meciéndose. Su rostro se 
refleja, cuarteado, en algunos de los pequeños espejitos 
que cuelgan del móvil. 

17   INT-EXT. DÍA / GALERÍA COCINA - HABITACIÓN - 
SALÓN   

Las manos de Marisa recogen la toalla del tendedero. 
Está seca.

La toalla, siendo guardada en uno de los estantes del 
armario.

Las persianas bajándose, exactamente como estaban.

Marisa abre la puerta, echa un último vistazo a la casa. Y 
con su mano, acaricia el marco de la puerta,
lentamente. Apaga la luz y cierra la puerta con cuidado.

18   EXT. ATARDECER / BLOQUE VIVIENDAS - CALLE   

El bloque de viviendas. La casa. El balcón, únicamente 
con los geranios. Ya no está el móvil.

Atardece. Hace frío.

En la calle, los viandantes caminan envueltos en sus 
bufandas, con abrigos.

19   INT. DÍA / CAJERO   

En el interior del cajero, Marisa cuelga el móvil de una 
cuerda que desciende del techo: se fija en que uno de los 
cristales está sucio y lo limpia con su manga. Su reflejo 
en los cristales, apenas se ve aquí, con la luz tenue del 
cajero. Busca su rostro en ellos.

CORTE A NEGRO

20   EXT. DÍA / CALLE BLOQUE VIVIENDAS   

Un día soleado, brillante, de verano.

En la calle, la gente viste fresca, hace calor.

21   INT. DÍA / RELLANO PISO 5 - INTERIOR CASA   

Cuatro hombres y tres mujeres, también dos guardias 
civiles en el rellano del piso. Algunos vecinos más, 
apoyados en la barandilla de la escalera, observando. 
Hay gritos, algún insulto. Dos guardias civiles tratan de 
aplacar los nervios.

SEÑORA (OFF)
¡Cabrones! ¡Váyanse a su casa! 

GUARDIA CIVIL 1
Señores, por favor, apártense.

Otro guardia civil, cerca de la puerta, llama al timbre.



Continúan los gritos, y otro guardia civil intenta calmar a 
la gente.

Suena el timbre otra vez. Los guardias se miran: uno de 
ellos asiente. Se coloca junto a la puerta.

GUARDIA CIVIL 2
(gritando muy alto)
¡Por favor, señores! ¡Apártense!

Uno de los guardias indica algo con un gesto a uno de los 
hombres, cargado con un maletín.

El hombre se acerca y abre la caja de herramientas. 

CORTE A:

Marisa (con el pelo corto, ropa de verano, blanca, limpia), 
acompañada por un guardia civil, cruza la puerta de 
casa. Se detiene un momento y observa a los vecinos. Se 
sostiene del marco de la puerta.

La mano se separa violentamente del marco de la puerta.

El guardia tira de Marisa, como si opusiera resistencia. 
Marisa avanza un par de pasos. Una vecina se abalanza 
sobre ella y la abraza.

GUARDIA CIVIL
(violento)
¿Lo tiene todo?

Marisa, se gira: se fija en las maletas y el carro y asiente, 
temblorosa.

FUNDIDO A NEGRO

22   INT. NOCHE / CAJERO BANKIA   

Un cajero en una calle céntrica.

Las farolas proyectan una luz amarillenta y cansina.

En el interior, sobre unos pales, unos cartones y una 
manta, Marisa descansa. Junto a ella, una bolsa de 
deporte y un carro de la compra.

En el techo, colgado, el móvil del balcón que ahora 
permanece quieto en una esquina del cajero.

FIN
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