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L’AGUTZIL ÉS DALT DEL BALCÓ. SURT AMB EL CLÀSSIC TROMPETÍ DE PREGONER. EL
TOCA, I ARRANCA A FER UN PREGÓ

AGUTZIL:
L’Ajuntament comunica que es convoca a tot el poble
demà al matí a les 11, amb motiu de la trascendent visita
del Conseller de País, Pàtria, Nació i Obres No
Desitjades…

ES POSA A PENJAR LA BANDERA LOCAL AL PAL CENTRAL DEL BALCÓ, I AL PAL
ESQUERRE HI PENJA LA BANDERA CATALANA.
TOT SEGUIT, BAIXA CAP AL DESPATX

ALCALDE (EUGENI):
Ja està?

AGUTZIL (AMADEU)
Tal com m’ho ha manat, senyor alcalde. La local al mig, i
la catalana a l’esquerra…

ALCALDE
I ja has avisat als regidors, suposo?

AGUTZIL
Faltaria més… Els he trucat a primera hora, tan aviat
com vostè m’ha fet saber la bonanova. Els he dit que a
les 11 havien de ser aquí.

ALCALDE (mira el rellotge)
Ja no poden tardar, doncs. Estic nerviòs. És tan
important la visita de demà

AGUTZIL
Si vostè ho diu…

ALCALDE
Que si ho dic?! Ai ximplet, ho proclamo!! Tu saps els
anys que fa que cap representant del Govern no visita el
nostre poble?

AGUTZIL
30 anys, dos mesos i tres dies. Miri si fa temps, que
encara campava el Cordero Blanco…

ALCALDE
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Tu ho has dit: 30 anys!! Des que Franco va tenir la seva
penúltima trombosi que a Passiubé no hi posa els peus
cap autoritat.

AGUTZIL
Oh, i no ens ha anat malament, senyor alcalde. Portem
trenta anys de pau…

ALCALDE
Va, calla. Tu et penses que tot un conseller visita gaires
pobles de 150 habitants com el nostre? Noooo! Això és
perquè, finalment, s’han decidit a tirar endavant…
(solemne) el projecte més anhelat pel lliure, culte i noble
poble de Passiubé: la piscina!!

L’AGUTZIL ES POSA A APLAUDIR-LO

AGUTZIL
Bravo, bravo!!

ALCALDE
Gràcies, gràcies. No es mereixen, no es mereixen…

LA REGIDORA ENTRA EN ESCENA. MIRA DE BAIX DEL BALCÓ LES BANDERES.
ESPERITADA PUJA CAP DALT. ENTRA AL DESPATX SENSE TRUCAR

REGIDORA (ISABELETA)
Quina vergonya! Quina vergonya! Vergonya dic? Això és
un ultratge! Però, a qui se li acut? A qui se li acut una
cafrada tan monumental? (a l’alcalde) Només a tu,
tarugo, només a tu!  Ets un no ningú! Ultratjar la bandera
d’aquesta manera!!

ALCALDE
Isabeleta, tranquil.la. Va, dona. Fes el favor de
tranquilitzar-te… Es pot saber què et passa?

REGIDORA
Què em passa, dius? Què em passa? Jo em pensava
que tu… sí, tu!… em pensava que tu éres un polític com
cal, afecte a la Constitució, i què em trobo?…

L’AGUTZIL I L’ALCALDE SE LA MIREN AMB CARA DE NO ENTENDRE RES. L’AGUTZIL FA
LA INTENCIÓ DE MARXAR, PERÒ L’ALCALDE L’ATURA AGAFANT-LO DEL BRAÇ

… i què em trobo?

ALCALDE I AGUTZIL (cansats)
I què et trobes…?
REGIDORA
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Un alcalde que se salta les lleis fonamentals i, oblidant-
se de la bandera comú dels pobles de l’Estat, ofén de
retruc totes les democràcies de la Terra.

ALCALDE (a l’agutzil)
Jo no l’entenc.

AGUTZIL
Ras i curt, que vol que pengi la bandera espanyola.

ALCALDE
Això sí que no! Mira, maca. Durant aquests anys, t’he
consentit moltes coses. Però com me dic Eugeni
Deulofeu que la bandera espanyola no onejarà mai… ho
has sentit bé? Mai!… a l’Ajuntament de Passiubé.

REGIDORA
Ets escòria batasuna!! D’aquesta, et denuncio al
Tribunal Constitucional!

AGUTZIL
No s’emboliqui amb jutges i advocats, que encara
acabarem tots al calabòs i escurats, que és com acaben
aquestes coses. Si cal, jo sé on és, la bandera. La tinc
aquí al calaix.

REGIDORA
Treu-la ara mateix.

ALCALDE
Com alcalde, t’ordeno que no la treguis.

REGIDORA
Treu-la, servil.

AGUTZIL
Jo, senyoreta Isabel, el que digui l’alcalde.

LA REGIDORA SE’N VA A LA TAULA DEL DESPATX I COMENÇA A OBRIR ELS CALAIXOS

REGIDORA
On és? Aquí? La trobaré. Com em dic Isabeleta Rei, que
la trobo…Ah, mite-la, aquí està, preciosa ella…

TREU UNA BANDERA ESPANYOLA DEL CALAIX
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…Si no la penges tu, n’assumeixo jo la decisió. Què
covards sou els homes, mare meva!

SE’N VA CAP AL BALCÓ

AGUTZIL
Jo, de vostè, no ho faria.

REGIDORA
Heretges! Massons!

DALT DEL BALCÓ, LA REGIDORA PENJA LA BANDERA ESPANYOLA AL PAL QUE FALTA:
EL DRET.
ÉS UNA BANDERA AMB L’ÀLIGA PRECONSTITUCIONAL, PERÒ ELLA NO SE N’ADÓNA.
LA PENJA I MARXA DEL BALCÓ.

ALCALDE (cridant)
Treu això! D’aquesta fem tots cap a la presó. Ets una
skin head! Fatxa!

LA REGIDORA ENTRA AL DESPATX

REGIDORA
Ara sí, l’ordre torna a imperar al poble de Passiubé.

ALCALDE
Però tu has vist què has fet, insensata? Ens tancaran a
la Modelo!! O pitjor encara, a Alcalá Meco amb el Mario
Conde!

LA REGIDORA MIRA EL BALCÓ I VEU LA BANDERA AMB L’ALIGOT FEIXISTA

REGIDORA (a l’agutzil)
Però, es pot saber què és això?

AGUTZIL
Jo diria que una gallina no és. I a més, jo ja li he dit que
no la pengés. Què vol que hi faci si la bandera és de
quan Franco?

REGIDORA
Córre a treure-la!

AGUTZIL
Jo, el que mani l’alcalde, senyoreta.

ALCALDE (conciliador)
Ves-hi, ves a treure-la

AGUTZIL SE’N VA AL BALCÓ
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ALCALDE (carinyòs)
Ho veus, dona?

REGIDORA (calmada)
Sí, ara fes-me creure que sabies això de l’aligot..

ALCALDE (tocant-li els cabells, a ella)
Clar que ho sabia, carinyo.

MENTRE L’AGUTZIL ESTÀ RETIRANT LA BANDERA, EL REGIDOR 1 ARRIBA I ES QUEDA
MIRANT L’ESCENA DES DE BAIX, PERPLEXE.
ARRENCA A CÓRRER, CRIDANT, I EL VEIEM ENTRAR AL DESPATX

REGIDOR 1 (KEVIN)
Però què feu? Esteu sonats o què?

ALCALDE
Tranquil, Kevin, que la cosa ja està arreglada.

REGIDOR 1
Arreglada, dius? Ja em diràs què?

ALCALDE
Saps què passa? Que no ens hem adonat que la
rojigualda portava l’aguilucho franquista.

REGIDOR 1
De quin aguilucho parles? Ni l’he vist jo, el perdigot. El
que és un error de protocol terrible és que la nostra
senyera estigui a l’esquerra de la bandera local, en clara
inferioritat!. És la catalana la que hauria de penjar del pal
central!! Això és aquí, i a Sebastopol.

REGIDORA
Primera: deixa’m dir-te que a Sebastopol no han vist una
senyera en sa vida. I segona: o presideix la local o
presideix la bandera de la casa común, l’espanyola, i
punto.

ALCALDE
Esteu els dos taradets, eh. A veiam: on som? A
Passiubé, oi? Molt bé, i això què és? La casa del poble
de Passiubé, no? Doncs a la casa del poble de
Passiubé, la primera bandera és, us agradi o no, la de
Passiubé. I no se’n parla més, que aquí mano jo.
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REGIDOR 1
Però Catalunya és una figura nacional de rang superior,
on vas a parar!!

ALCALDE
I una faba. Jo què sóc?

REGIDORA
Un batasuno.

ALCALDE
A més de batasuno?

REGIDOR 1
Un localista!

ALCALDE
Doncs molt bé. Sóc un batasuno localista alcalde de
Passiubé. Oi que no sóc l’alcalde de Catalunya ni
d’Espanya ni em dedico a la cria de gallines? Doncs està
tot dit.

REGIDORA (al regidor 1)
Però és que, a més, no t’ho perdis: si fos per ell, només
penjaria la catalana i la bandera local. De l’espanyola no
en vol ni sentir parlar.

REGIDOR 1
A mi, això, ja em sembla bé. L’espanyola, al magatzem.
Jo l’únic que dic és que la catalana ha de presidir el
balcó, i que la bandera local ha d’estar per davall de la
senyera de la nostra única pàtria, la catalana.

ENTRA L’AGUTZIL AMB LA BANDERA ESPANYOLA PLEGADA. LA DEIXA DAMUNT LA
TAULA

AGUTZIL
La gallina torna al corral.

REGIDORA
Això no pot quedar així. N’hem de parlar. Demano la
convocatòria d’un ple extraordinari.
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ALCALDE
No t’amoïnis, Isabeleta, que ja arriben el Peret i el Joselu
i, si vols, ens tirem els trastos pel cap.

ELS REGIDORS 2 I 3 SÓN BAIX, PARLANT I SENYALANT AL BALCÓ.

REGIDOR 2 (PERET)
Això és intolerable!!!

REGIDOR 3 (JOSELU)
Vamos, vamos…

PUGEN CAP DALT DEPRESSA. ENTREN AL DESPATX.

REGIDOR 2
No, no i no.

REGIDOR 3
Estoy completamente de acuerdo, no, no y no.

AGUTZIL
Ara sí que estem llestos. Éramos pocos, y la burra ha
parit bessons.

ALCALDE
No, no i no. Entesos, Dupont i Dupont. Però no a què?

REGIDOR 2
Vols que et faci el raonament en general o en particular?

TOTS ELS ALTRES (a una)
En particular, en particular…

REGIDOR 2
Doncs el particular és molt simple: no és normal, i quan
dic que no és normal, vull dir que és fora de tota
convenció i tot hàbit social… em seguiu?

AGUTZIL
Sí, que no és normal

REGIDOR 2
Exactament

ALCALDE
Al gra!!
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REGIDOR 2
Doncs proclamo, exclamo i clamo amb el cap ben alt
que està fora de lloc la política de representació
simbòlica que ha emprès aquest Ajuntament. He dit!

ALCALDE
Vosaltres l’heu entès?

AGUTZIL
Sospito remotament que està dient alguna cosa sobre
les banderes.

REGIDOR 2
Equaliquà!

TOTS A UNA
Ah, era això?

REGIDOR 1
Haver-ho dit abans, home…

REGIDORA (a l’alcalde)
Ho veus? Un altre ofès. Passaràs a la història com
l’alcalde que va provocar la primera guerra civil de
Passiubé. Que consti en acta!

ALCALDE
A tu et declararé la guerra, a tu, que em treus de
polleguera. Ets una Sadam Husein amb calces!!

REGIDOR 2
Perdoneu un moment. Però no he acabat.

REGIDOR 1
Té raó, deixem-lo que s’expliqui.

REGIDOR 2
Des de fa més de 500 anys, sinó abans, el nostre poble
català, la primera democràcia de la Terra, ha associat
les seves lloables causes a les del poble espanyol. I això
fa que, avui dia, en ple segle XXI, jo pugui sentir-me
orgullòs, i com jo tots els catalans, de ser a parts iguals,
tan català com espanyol. Fifty fifty.
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REGIDOR 3
¡Discrepo!

AGUTZIL
Un altre amb criteri, no anem bé.

ALCALDE
Bé o malament, anem a pams. Primer tu, Peret. A veiam
si ho entenc, i fes el favor de concretar: tu què
proposes?

REGIDOR 2
Seré clar i català. La bandera espanyola, la primera
capa de la ceba, ha de presidir el balcó de l’Ajuntament.
La catalana, la segona capa de la ceba, ha d’estar a la
seva dreta. I la bandera local, la tercera i última capa de
la ceba, ha d’anar al pal esquerre. Així és com jo em
sento: espanyol, català i passiubeuenc.

ALCALDE
A mi amb tanta ceba, l’únic que em vénen són ganes de
plorar.

REGIDOR 1
Perdona una cosa, Peret: tu ets més espanyol que
català o més català que espanyol?

REGIDOR 2
Jo em sento tan català com espanyol.

REGIDOR 3
¡¡Discrepo de nuevo!!

ALCALDE
Tú cállate, Joselu. No tienes la palabra.

REGIDOR 1
No m’ha quedat clar. Ets tan català com espanyol o més
aviat ets tan espanyol com català?

REGIDOR 2
Ara m’has matat. Deixa-m’ho pensar…

ES QUEDA PENSATIU
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ALCALDE
Tu turno, Joselu. ¿A ti qué cojones te pasa con tanto
discrepo y tanta gaita?

REGIDOR 3
Todos sabéis, convecinos de Passiubé, que aunque
murciano de nacimiento, ésta es mi tierra.

REGIDORA
Això ja ho sabem.

REGIDOR 3
Y aunque emigrante, reconozco aquí y donde haga falta
que Cataluña me ha acogido como si yo mismo y hasta
mis ancestros hubieran nacido aquí, en la dolça
Cataluña, pàtria del meu cor.

ALCALDE
Que sí, que vale. ¿Pero de las banderas, qué?

REGIDOR 3
Ahí va. Como catalán, pues, que me siento, y sin ningún
rencor a mi Murcia (¡Murcia, qué bonita eres!), vergel de
Europa… mi modesta opinión es que con la bandera
catalana en el balcón hay más que suficiente.

REGIDOR 1
No t’entenc, Joselu. A mi em sembla que no vols dir el
que estàs dient.

REGIDOR 3 (es va emprenyant)
Lo repito: tras treinta años en esta bella tierra de
Verdaguer, y con hijos nacidos en la nostra Cataluña, yo
digo que, si por mi fuera, con la cuatribarrada en el asta
central hay más que suficiente. Alsa, y que ¡¡visca
Cataluña!!

AGUTZIl
La mare del Tano!

TOTS ELS REGIDORS ES QUEDEN PARADÍSSIMS, MIRANT-SE’L.

REGIDOR 3 (molt exaltat)
Y aún os diré más: ¡sois unos pacatos! No tenéis
cojones. Y, además, estoy muy cabreado. ¿Y sabéis por
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qué? Porque la bandera de esta tierra catalana ahora,
ahora mismito, está siendo humillada en esta casa del
pueblo.
¿A quién se le ocurre, por favor, a quién, que la señera,
nuestra santa enseña, esté por debajo de la bandera de
un pequeño pueblo? Por mucho amor que yo le tenga a
Passiubé, que es mucho, lo sabéis bien.
Es intolerable. Y mira tú por donde, ya me he calentado.
¡¡Que no hombre, que no!! Que para estar así, mejor
que no esté. A tomar pol saco.

ENFADADÍSSIM PUJA AL BALCÓ, TREU LA BANDERA CATALANA, LI FA UN PETÓ I LA
PLEGA CUIDADOSAMENT
LA RESTA DE REGIDORS I L’AGUTZIL SE’L MIREN SENSE DIR NI MU

AGUTZIL (cridant)
¡¡Pliégala bien, Joselu!! ¡¡Que mi mujer no está para
planchas!!

EL REGIDOR 3 TORNA DE DALT DEL BALCÓ. DEIXA LA BANDERA CATALANA DAMUNT
DE LA TAULA, AL COSTAT DE L’ESPANYOLA.
LA RESTA DE REGIDORS S’HAN QUEDAT MOLT SORPRESOS.

ALCALDE
¿Qué, Joselu? ¿Más tranquilo?

REGIDOR 3
Más tranquilo, pero muy tocado el amor patrio. Me duele
Cataluña.

ALCALDE
A veiam: calmen-nos per favor. Farem una cosa. Tu (a
l’agutzil): puja al balcó i retira la bandera local.

AGUTZIL
Home, deixi’m dir-li...

ALCALDE
No et deixo. No tinc cap interès a conéixer la teva opinió.
Així que puges al balcó, treus la local i, sense cap
bandera penjada, comencem a parlar. Esteu d’acord?

L’AGUTZIL SE’N VA A DESPENJAR LA BANDERA.

REGIDOR 2
Jo crec…
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ALCALDE
A callar. D’acord i punto!

REGIDORA
Dèspota!!

ALCALDE
Passiubé no es mereix això que està passant avui en
aquest Ajuntament. En aquesta casa, des que jo sóc
alcalde, o sigui sempre, tota decisió s’ha pres per
consens. Mai no hi hagut ni un vot en contra, ni un vot
nul, ni tan sols una abstenció. Si algú no està a favor
d’alguna cosa, es queda a casa i llestos. A l’Ajuntament
de Passiubé no es fa el ridícul.

REGIDOR 1
Dius bé, el consens és l’essència de Catalunya…

ALCALDE
Exactament. Una cosa és que discutim, que és una
manera com una altra de passar l’estona, i una altra ben
diferent que no siguem capaços de posar-nos d’acord.
Així que, en nom de la democràcia, ara us demano que
calleu…

TOTS CALLEN I L’ESCOLTEN.
TORNA L’AGUTZIL I DEIXA LA BANDERA LOCAL DAMUNT LA TAULA, AMB LES ALTRES
DOS

…Farem el següent: un per un, perquè jo ja no sé qui vol
què, que estic fet un embolic… un per un, dic,
exposarem la nostra proposta concreta. Sense
raonaments, ni arguments ni discursos. L’únic que s’ha
de dir és: jo proposo la bandera tal al mig, la qual a la
dreta i la que sigui a l’esquerra. Al final, votarem, i s’ha
acabat…

EL REGIDOR 2 AIXECA EL BRAÇ COM SI VULGUÉS FER UNA PREGUNTA

… No s’admeten preguntes. Començo jo.. (a l’agutzil) I
tu, pren nota...

L’AGUTZIL VA APUNTANT LES VOTACIONS

 …La meva proposta és: la bandera de Passiubé al mig,
la catalana a la dreta o a l’esquerra, se me’n refot, i
l’espanyola enlloc. I ara tu, Isabeleta.

REGIDORA
La meva proposta, companys regidors i alcalde fracassat
de Passiubé, és molt simple. Com a ciutadana orgullosa
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de la transició modèlica del nostre país que, junt a
l’invent de la fregona, ens ha posat al mapamundi,
proposo: la bandera local al centre i la catalana a la
dreta, però sense oblidar-nos ni menysprear la bandera
constitucional de mi querida España, esta España mía,
esta España nuestra…

ALCALDE
Menys rotllos, Mari Trini. Et toca a tu, Kevin.

REGIDOR 1
Jo, Kevin Campenys Armengol, proposo al plenari que
sigui la senyera la bandera presidencial, i que la
passiubeenca estigui a la seva dreta.

ALCALDE
O sigui, com jo?

REGIDOR 1
No, no, no, no… Tu dius que la bandera de Passiubé
estigui al mig, tant sí com no. I no ho veig bé. El que jo
dic és que al pal central només hi pot haver una
bandera: la catalana.

AGUTZIL
Mare de Déu. Mil anys de consens reventats per tres
draps.

ALCALDE
Tu, abstint-te de fer comentaris, que ja tinc prou feines
per aclarir-me. Seguim. Parla Peret.

REGIDOR 2
A mi tant m’és que la catalana i la de Passiubé estiguin a
la dreta o a l’esquerra. Jo el que dic és que el pal del mig
li correspon a l’espanyola.

ALCALDE
Entesos. El teu torn, Joselu.

REGIDOR 3
Para no cometer un error histórico, la decisión de este
consistorio no puede ser otra que la siguiente: la
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senyera en el asta central, y la española y la local a
tomar por culo.

ALCALDE
Te llamo al orden, Joselu. ¿O retiras lo que acabas de
decir o te prohíbo la entrada en el café, que por algo es
mío?

REGIDOR 3
Hostias, el bar no… No hay para tanto. Lo de tomar por
culo es una frase hecha. Así que lo retiro y, en su lugar,
digo: “a tomar viento fresco”, que es más fino. Alsa.

ALCALDE (a l’agutzil)
Corregeix-me si m’equivoco. ¿O vaig errat o tenim
tantes combinacions com regidors hi ha a la sala?

AGUTZIL
Correcte. Cinc de cinc. Una més, i fem la Primitiva.

ALCALDE
Així les coses, votem. Penseu en el consens i en l’hora
que és. Hem d’anar a dinar, i es fa tard. Qui d’estigui
d’acord amb la meva proposta que aixequi el braç…

NOMÉS L’ALCALDE AIXECA EL BRAÇ

AGUTZIL
Un vot!!

ALCALDE
Tu calla! M’asbtindre de fer cap comentari sobre la
votació perquè, si el fes, us diria tantes coses que…
Desgraciats! Miserables! Mira que donar l’esquena al
vostre alcalde, amb el que jo he fet per Passiubé!
Iscariots, que sou uns iscariots… Deixeu-me agafar
aire… I ara votem la idea descabellada de la Isabeleta
Rei. Braços enlaire.

NOMÉS LA REGIDORA AIXECA EL BRAÇ

REGIDORA
Separatistes!
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ALCALDE
O hi ha un daltabaix o molt em temo que acabarem
empatats, i no podrem anar a dinar, i ens morirem de
gana perquè, en aquesta corporació, no hi tenim ni una
sola oliva farcida. Així que els que encara heu de votar,
penseu-s’ho bé.
Vots per a la proposta del Kevin, que ja no sé ni quina és
ni m’importa.

NOMÉS AIXECA EL BRAÇ EL REGIDOR 1

REGIDOR 1
Gràcies de tot cor.

TOTS A UNA
De res…

ALCALDE
Abans de votar l’anada de la bola del Peret, ¿no sentiu
la flaire d’escudella que ve del carrer? Mmmmm, tinc
una gana que m’arbolo… Vosaltres, no?… Feta aquesta
consideració, qui vegi bé la proposta del company Peret,
que aixequi el braç.

REGIDOR 2
Quin dels dos? El dret o l’esquerre?

AGUTZIL
Votem-ho.

ALCALDE LI DÓNA UN CALBOT A L’AGUTZIL

ALCALDE
Com t’he de dir que no et vull tornar a sentir? I tu, Peret,
aixeca el que més ràbia et faci.

REGIDOR 2 AIXECA EL BRAÇ DRET

ALCALDE
I au, acabem-ho. La proposta del Joselu. Algú a favor?

REGIDOR 3 AIXECA EL BRAÇ DRET AMB EL DIT DEL MIG DRET, EN SENYAL D’ENVIAR A
PRENDRE PEL CUL

ALCALDE
Joselu!!

REGIDOR 3 BAIXA EL DIT DEL MIG I AIXECA L’ÍNDEX.

AGUTZIL
El resultat de la votació és…
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ALCALDE
Ja el sabem, el resultat de la votació! El que jo voldria
saber és si algú té una solució per sortir d’aquest
embús…

REGIDORA
No pengem cap bandera…

ALCALDE
Ah, no! De cap manera!! Passiubé ha estat sempre un
poble d’ordre. El desgovern i l’anarquia, el caos i el no
res no formen part de la nostra indiosingràcia.

REGIDOR 2
Idiosincràcia voldràs dir…

ALCALDE
Com se digui!!

REGIDOR 1
A mi deixeu-me dir que, com a bons catalans, l’única
sortida que tenim és: pactar!. Només el diàleg i el sagrat
pactisme pot redimir-nos. El consens és una part
fonamental del nostre caràcter col.lectiu, com ho és la
sardana i les seques amb botifarra. Així que pactem i
deixem-nos de romanços.

ALCALDE
O calleu o decreto l’Estat d’excepció!! Té raó el company
Kevin Campenys. Un poble com Passiubé no es mereix
una indignitat com aquesta. O sigui que reconsiderem
les nostres opinions i votem l’opció que ens sembli
menys dolenta. Alguna proposta?

REGIDOR 2
Jo penjaria totes tres banderes, la catalana al mig, a la
dreta, o a l’esquerra. L’espanyola a la dreta, a l’esquerra
o al mig, i la local a l’esquerra, al mig o a la dreta. Ha
quedat clar?

REGIDOR 3
Lo que tendríamos que hacer es colgar la bandera
vasca, para tocar aún más los cojones.
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REGIDOR 1 AIXECA EL BRAÇ

ALCALDE
I tu, Kevin, què vols ara?

REGIDOR 1
Jo proposo penjar una bandera blanca on hi digui: “No
volem residus”.

SILENCI DE TOTHOM

ALCALDE
A veiam, Kevin, què t’empatolles ara? De quins residus
parles?

REGIDOR 1
No parlo de res en concret. Ho dic per si de cas…

REGIDORA
Com per si de cas?

REGIDOR 1
¿I si la visita del senyor conseller no és per res bo, que
és el més probable? Segur que ens la volen fotre i, com
que sempre estan que si residus aquí i residus allà, vés
que no ens els vulguin encolomar, que som quatre gats.
Catalans com els que més, però quatre gats.

REGIDOR 3
¿sabes que no dices ninguna tontería? ¿Y sino, cómo se
explica esta visita después de treinta años?

REGIDORA (a l’alcalde)
Quin conseller has dit que venia? El de Xollos i
Propaganda, no?

ALCALDE
No, Isabeleta. Jo no ho he dit això. El conseller que ens
visita és el de Pàtria, País, Nació i Obres No
Desitjades…
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REGIDOR 2
La mare que ho va parir!! ¿El d’Obres No Desitjades?
Ens la claven, com em dic Peret Bescanó. ¿Per què no
us ha dit abans?

REGIDOR 1
Escolteu, jo no sé res, eh?  Jo ho he dit per dir…

ALCALDE
Doncs t’haguessis callat, idiota. No fotem, tu. Una cosa
és que pengem una pancarta contra els residus i contra
el que us surti de la faba… Però al balcó de Passiubé hi
ha d’onejar una bandera bandera, amb el seu pal, els
seus colors, el seu escut i tota la pesca. Com les de la
tele!!

AGUTZIL
I sinó hi ha acord, què fem?

ALCALDE
Sinó hi ha acord, sinó hi ha acord… Mira, de moment,
per parlar, tu te’n vas ara mateix a comprar una bandera
espanyola com Déu mana…

REGIDOR 3
La que mandaba Dios era la del águila, señor alcalde.

ALCALDE
Bueno, redios, una de las rojigualdas de ahora, sin el
aguilucho del Paco Rana!!
(a l’agutzil)
Oi què m’has entès? Doncs andando!!

AGUTZIL
Ja. ¿I on la vaig a buscar?

ALCALDE
Al colmado.

AGUTZIL
Senyor alcalde, perdoni, eh, a disposar… ¿però com vol
que al colmado tinguin una bandera espanyola si amb
prou feines tenen dos pots de fessols?
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ALCALDE
O em portes una bandera espanyola depressa i corrent,
o ja pots anar pregonant el teu enterro!!

L’AGUTZIL SE’N VA REMUGANT

…I quan tinguem la bandera, podem provar-les totes.
Però res de parlant, penjant-les i veient com queden. A
veiam si així en treiem l’aigua clara…

REGIDOR 2
A mi em sembla bé. Però mentre esperem, poríem anar
a fer un dinaret ràpid aquí al bar? Així farem més via i
ens hi tornem a posar de seguida. Això s’ha de
solucionar…

REGIDOR 3
Yo me apunto. Llamo a la parienta, y ningún problema…

REGIDOR 1
Jo vinc…
(a la regidora i a l’alcalde)
I vosaltres, què? No veniu?

REGIDORA
No, jo no…
ALCALDE
Jo, en tot cas, ara baixaré. Digueu-li a la dona que ja
vindré… Aneu tirant, aneu tirant, no cal que m’espereu…

MARXEN ELS TRES REGIDORS, DEIXANT SOLS LA REGIDORA I L’ALCALDE, QUE
OBSERVEN QUE JA HAGIN MARXAT.
TAN BON PUNT COM ELS REGIDORS SURTEN PER LA PORTA DE L’AJUNTAMENT, LA
REGIDORA S’APROPA AMB CLARES INTENCIONS SEXUALS A L’ALCALDE

ALCALDE
Mmmmm. No saps com em poses quan t’enfades!!

REGIDORA
Quines penques tens!! Amb això de les banderes estàs
aconseguint treure’m de les meves caselles…

ES FAN UNA MORREJADA LLARGA …
ES VAN TREIENT ALGUNES PECES DE ROBA: L’AMERICANA, LA CORBATA

REGIDORA
Mira que n’ets de guapot, de catxes, de conquistador…

ALCALDE
I tu de reconquistadora, Pelaya meva!
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REGIDORA
Calla, calla, radical meu…

NOVA MORREJADA

ALCALDE
Fem-ho ara

REGIDORA
Síiiiii!!! Oh, però potser…

ALCALDE
Tranquila, segur que el tanoca de l’agutzil tardarà a
tornar… Per què et penses que l’he fet marxar?

REGIDORA
Pillín, pillín!

ALCALDE
Vinga, fem-ho , fem-ho.

L’ALCALDE SE’N VA A LA TAULA I D’UN DELS CALAIXOS TREU LA BANDERA CATALANA.
L’AGAFA I LA POSA  A TERRA, COM SI ESTIRÉS UNA MANTA, MENTRE LA REGIDORA
S’HO MIRA INCRÈDULA

REGIDORA
Ah no!! Però tu què t’has pensat? Damunt la senyera?
De cap manera.

ALCALDE
Dona, tant és!!

REGIDORA
Per mi no. Ara m’has tallat el rotllo!!

ALCALDE
No et posis així, dona. Au, fem-ho, doncs, fem-ho
damunt l’espanyola… Però t’adverteixo: és la de l’àliga!!!

REGIDORA
No m’importa l’àliga. A mi ja m’agrada la natura...

ALCALDE
Molt bé. Què hi farem!!!

L’ALCALDE ES TREU LA CAMISA I LLAVORS VEIEM COM L’AGUTZIL ENTRA PER LA
PORTA PRINCIPAL DE L’AJUNTAMENT AMB UNA BANDERA ESPANYOLA A LES MANS
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REGIDORA
Vesteix-te… ràpid, ràpid… que em sembla que ve algú…

COMENCEN A VESTIR-SE

ALCALDE
Vols dir que aquest imbècil ja ha trobat una bandera?
Quan em convé que sigui eficient, és un inútil. I avui que
em convé que sigui inútil…

REGIDORA
Córre, córre…

ALCALDE
Oh, ja m’agradaria

ENTRA L’AGUTZIL AL DESPATX I L’ALCALDE ENCARA NO S’HA POSAT LA CAMISA… LA
REGIDORA LI FA AIRE AMB UN FOLI…

AGUTZIL
Fa calor, oi?

ALCALDE
És el disgust que m’està donant la trifulca de les
banderes… Això m’acabarà matant.

REGIDORA
No es pensi, que m’ha donat un susto!!! Ja li dic jo que
no s’exciti…

AGUTZIL
I diu bé, senyoreta regidora..

ALCALDE
Però a veiam: ¿ja tens la bandera?

AGUTZIL
Aquí la té…

DESPLEGA LA BANDERA

…més constitucional no pot ser. El seu roig, el seu groc,
la seva corona, les seves dos pilastres… Hi és tot,
menys l’aguilutxo del Rodríguez de la Fuente que, com
que es va morir, es veu que el van treure.
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REGIDORA
No diguis rucades. (tocant la bandera constitucional)
Quin goig fa!!

ALCALDE
Si tu ho dius!!

AGUTZIL
I ara què fem?

ALCALDE
Ves a cridar a tots els regidors, són al bar.

AGUTZIL PUJA AL BALCÓ

REGIDORA (com una nena petita)
I tu i jo, què, eh?

ALCALDE
Ja tindrem temps, dona.

REGIDORA
Sí, quan?

ALCALDE
Ja m’ho montaré…

L’AGUTZIL ÉS DALT DEL BALCÓ. FA UN XIULET

AGUTZIL (cridant)
Peret, Joselu!!!…

LA REGIDORA I L’ALCALDE S’ABRACEN
EL REGIDOR 3 APAREIX A LA PLAÇA DEL POBLE AMB UN GOT A LA MÀ

REGIDOR 3
¿Qué pasa, ahora? ¿A qué viene tanto grito?

AGUTZIL
El senyor alcalde… que parriba. Cridi a la resta de
regidors i cap amunt.

EL REGIDOR 3 CRIDA ELS SEUS COMPANYS, FORA D’ESCENA

REGIDOR 3
Espabil!! El alcalde nos llama.

MENTRE ELS TRES REGIDORS SÓN A LA PLAÇA, L’ALCALDE I LA REGIDORA TAMBÉ HI
FAN CAP. TOTS SÓN BAIX.
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L’AGUTZIL SEGUEIX DALT DEL BALCÓ

ALCALDE (cridant a l’agutzil)
Amadeu!! Tu no et moguis d’aquí dalt.

REGIDOR 2
Quin plà tenim? Jo encara tinc el mos a la boca.

REGIDORA
Pitjor sóc jo que no he tingut temps ni de posar-me res a
la boca.

ALCALDE
Ja me’n sap, de greu, però la feina és la feina…

REGIDORA
Tanta entrega al poble, et matarà.

REGIDOR 3
Vale, bueno, ¿qué es lo que hay?

ALCALDE
El pla és d’allò més simple. Se diu: menys parlar i
passem a l’acció.

REGIDOR 1
I consisteix en?

ALCALDE
Com si el nom no ho deixés prou clar! Consisteix en
parlar menys i que aquí, sobre el terreny, ens mirem això
de les banderes. Igual, provant totes les possibilitats,
veiem clar quina ens agrada més.

REGIDOR 3
A ver si te entiendo… Lo que estás diciendo es que si
yo, por decir algo, veo los cojones de la bandera
española ondeando en el asta central diré: “hombre,
pues vista desde aquí abajo no está mal, la jodida…
hubiera jurado que quedaba peor!”. ¿Es eso?

ALCALDE
Lo has explicado mejor que yo.
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REGIDOR 3
Pues déjame decirte que tú.. que tú estás perdiendo la
chaveta.

REGIDOR 1
A mi no em sembla malament: hi ha coses que s’han de
veure amb els teus propis ulls, si te les expliquen no és
el mateix.

REGIDOR 2
Però si les banderes les tenim més vistes que els
doquins del carrer Major.

ALCALDE
Però no les hem vist penjades a la casa de la vila de
Passiubé. Igual, com que canvia la perspectiva, també
canvia l’efecte.

REGIDORA
Escolteu, fem alguna cosa, per favor, que jo tinc altres
coses pendents.

ALCALDE
Ben dit. I jo també!
(a l’agutzil)
Tu… per començar, penja les tres banderes.

AGUTZIL
Quina a la dreta, i quina a l’esquerra?

REGIDOR 3
¡La catalana, en medio!

REGIDOR 2
Què no! L’espanyola, al mig!

ALCALDE
La de Passiubé, com abans!!

REGIDORA
Posa l’espanyola a la dreta!!
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REGIDOR 1
Ni te’ls escoltis!!

AGUTZIL XIULA MOLT FORT

AGUTZIL
Anem per feina, que no tinc tot el dia. Jo he d’anar
plegant.

ALCALDE
Tu, avui, no plegues.

AGUTZIL
Sí, home. I em pagarà les hores extres?

ALCALDE
Concedides!

AGUTZIL
A 10 mil?

ALCALDE
A 10 mil, però fes el favor de penjar la bandera de
Passiubé al mig, la catalana a l’esquerra i l’espanyola a
la dreta…

AGUTZIL
El que convingui!

AGUTZIL PENJA LES BANDERES

ALCALDE
I vosaltres, calleu! Comencem així, i ara anirem provant
totes les combinancions, les que vulgueu. Entesos? I no
vull ni una discussió: només al final de tot decidirem!!

REGIDORA
Amadeu, ara posa la catalana a la dreta i l’espanyola a
l’esquerra…

L’AGUTZIL HO FA

…A mi aquesta opció m’agrada més. A vosaltres, no?

RESTA DE REGIDORS
Nooooo!
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ALCALDE
No ens encallem! Quines proves voleu fer més?

REGIDORA
Ep, que jo no he acabat. Ara agafa l’espanyola i posa-la
al mig. Posa la de Passiubé a la dreta i prova la catalana
a l’esquerra…

L’AGUTZIL HO FA

…Ara dutbo. Potser m’agrada més que la d’abans!

REGIDOR 2
Ara jo, ara jo!

REGIDOR 3
Ah, no! Ara em toca a mi!

REGIDOR 1
Ara, Amadeu, deixa-ho tot com està, i només despenges
l’espanyola…

L’AGUTZIL HO FA

…Exacte. Aquesta és l’essència del poble català! La
bandera de la pàtria petita i la bandera de la pàtria
fonamental…

AGUTZIL ES MOCA AMB LA BANDERA ESPANYOLA QUE ACABA DE RETIRAR

…Però ara fem un petit canvi! Que la de Passiubé
presideixi, i la catalana, a la dreta… no, a l’esquerra…
Bé, primer provem amb la catalana a la dreta, i després
la poses a l’esquerra a veure si canvia molt.

AGUTZIL HO FA

AGUTZIL
Facin, facin. Per mi no pateixin, eh?

ALCALDE FA EL SIGNE DE DEMANAR TEMPS DEL BÀSQUET

ALCALDE
Teeeeemps! No sé si s’adoneu que, a aquest pas, ens
florirem!

REGIDOR 2
Ara t’aguantes, que jo no he tingut opció de dir la
meva… Ara em toca a mi. Retira aquests dos draps que
pengen del balcó…

REGIDOR 3
¡Un respeto a la señera!
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REGIDOR 2
Retira’ls, dic, i penja només, al pal del mig, la bandera
espanyola! Va, fes-ho!

AGUTZIL HO FA

… Fascinant.

ALCALDE
Vinga, un altre!

REGIDOR 2
Alto, que no he acabat. Vull provar altres perspectives.
Ara agafa-la, i posa-la al pal de l’esquerra…

L’AGUTZIL HO FA

… No, no em convenç. Penja-la a la dreta!

ALCALDE
Això ja és massa!

REGIDOR 2
Sí, senyor! Conclusió: el seu lloc és a l’extrem dret.

REGIDOR 3
Este tío es un facha. Yo, Amadeu, te propongo que te
saques el mechero y le pegues fuego ahora mismo.

AGUTZIL ES TREU UN ENCENEDOR I L’ENCÉN, DISPOSAT A CALAR FOC A LA BANDERA

ALCALDE
No ho facis, no!!!

AGUTZIL
Ah, no?

REGIDOR 3
Era un decir, hombre… Por mí, coge la catalana, la
nostra, la pones en el asta central, y ya puedes retirar
las otras dos… Váis a flipar.

L’AGUTZIL HO FA

…Ésta es la verdadera expresión del pueblo libre de
Cataluña.

REGIDOR 2
Què passa, m’estàs dient que sóc un esclau? Un esclau
de qui?
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REGIDORA
Molt ben dit. Aquí no hi ha esclaus, sinó negreros
catalanistes que volen imposar-nos les seves idees.

REGIDOR 3
¡Sois esclavos de vosotros mismos!
(a la regidora)
¡Y tú cállate, Kunta Kinte! Que tienes las rodillas peladas
de tanto agacharte!

REGIDORA
¿Qué quieres decir, eh? ¿Que me mato a trabajar? Pues
sí, y con mucha honra.

REGIDOR 3
Mejor vamos a dejarlo. La catalana y la española no
pegan, si eso lo ve cualquiera. Ya veréis, Amadeu:
cuielga la española y la catalana juntas.

ALCALDE
Hombre, juntas sí, pero una al pal esquerre i l’altra, al de
la dreta.

REGIDOR 3
Así, ¿tú qué quieres? ¿Juntas, sí, pero revueltas no?

ALCALDE
Això mateix!

REGIDORA
Posa-les a tocar, Amadeu. Una al mig, i a l’altra a
l’esquerra.

REGIDOR 1
La catalana, al mig, i l’espanyola a l’esquerra.

REGIDOR 2
No i no: l’espanyola al mig, i la catalana a l’esquerra.

ALCALDE
Però si ho fem així, la catalana estarà per davall de
l’espanyola. I primer és Catalunya! La catalana al mig,
Amadeu!
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REGIDOR 3
Yo las alejaría, ya os digo

REGIDORA
Han d’estar en igualtat de condicions. Ho diu la
Constitució.

REGIDOR 2
Si poseu l’espanyola a l’esquerra, jo dimiteixo.
L’espanyola ha de ser la de més a la dreta, que ja hem
vist que queda millor.

AGUTZIL XIULA

AGUTZIL
Bé, què faig?

ALCALDE
Calla, i fes un cigarret! I penseu que, a tot això, tenim
oblidada l’ensenya de Passiubé!

REGIDOR 1
I que consti en acta que jo sempre he estat un gran
defensor de l’autonomia municipal.

REGIDOR 3
A este paso, propondremos un injerto de bandera: la
española debajo, atravesada por las cuatro barras, y las
dos torres de Passiubé!

REGIDORA (a l’alcalde)
Sento vergonya! Em sento cansada, bruta, trista,
dissortada i com m’agradaria d’allunyar-me nord enllà!…
i ja no sé més… Em sento traïda per tots vosaltres i,
especialment, per tu, que ets un pocavergonya!!

ALCALDE
Ja n’hi ha prou, Amadeu. ¡¡Retira-les totes!! Ai, ai que no
sé què em passa…

L’ALCALDE ES PLEGA, CAU A TERRA.

…ai, ai… que em marejo… ai què malament em trobo…
ai, que em matareu…
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REGIDOR 1
Pugem-lo dalt, depressa.

L’AGAFEN ENTRE TOTS I EL PUGEN AL DESPATX MUNICIPAL. L’ASSEUEN A LA CADIRA
DE L’ALCALDE. EL VENTEN

REGIDOR 2
Què? Et trobes millor?

ALCALDE
Una mica.

REGIDORA
Això són els nervis.

ALCALDE
Això, els nervis… Millor que em deixeu sol, a veure si
faig una becaina i em quedo més tranquil… aneu, aneu
a fer un cafè, i per mi no patiu. Quan estigui recuperat, ja
us cridaré.

REGIDOR 3
¿Estás seguro?

ALCALDE /REGIDORA
Sí, sí.

ALCALDE
Només una cosa. He pensat que, com que no ens en
sortirem, igual estaria bé convocar les forces vives.

REGIDOR 1
Bona pensada. Així tindrem, més opinions, i la decisió
serà més justa.

REGIDOR 3
¿Justa de justicia o justa de estulticia?

REGIDOR 2
Cállate, tú… Deixem-lo descansar. Anem.

ALCALDE
I l’agutzil, on és?
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REGIDORA
Doncs fent el cigarret, com tu li has dit

ALCALDE (emprenyat)
La mare que el va parir. Li dius un cigarret i, si no li
dónes la contraordre, és capaç de fumar-se un cartró
sencer. Amadeu, baixa!!

VEIEM L’AGUTZIL QUE SE SOBRESSALTA DALT DEL BALCÓ I COMENÇA A BAIXAR

REGIDOR 2 (a l’alcalde)
Sembla que et trobes millor, oi?

ALCALDE (fingint)
No et pensis. Tinc un mal de cap… aneu, aneu a fer un
cafè.

REGIDOR 1
No vols que et fem companyia?

REGIDORA (treient-los de la sala)
No diu que marxem? Doncs, vinga… marxeu!!

REGIDOR 2
I tu, què no vens?

REGIDORA
Sí, sí. Ara baixo, aneu tirant.

ELS  ACABA DE TREURE, I LLAVORS VEIEM QUE BAIXA L’AGUTZIL DEL BALCÓ: PORTA
LES TRES BANDERES. LES DEIXA SOBRE LA TAULA.

ALCALDE
Es pot saber quants cigarros t’has fumat?

AGUTZIL
Un, però xupant a poc a poc.

REGIDORA
Això, a poc a poc. Ara escolta bé el que et diu el senyor
alcalde…

ALCALDE
Del que es tracta és que, a poc a poc, vagis ara mateix,
a poc a poc, a buscar al sargento de la Guàrdia Civil, al
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senyor rector i al president del Centre d’Història Local, el
doctor Julià. Els vas a buscar…

REGIDORA
… Molt a poc a poc, com tu saps fer…

ALCALDE
…I els dius que vinguin a l’Ajuntament, que els hem de
fer una consulta.

AGUTZIL
I ells han de vindre ràpid o a poc a poc?

ALCALDE
A poc a poc.

AGUTZIL (molt lentament)
En… te… sos

I COMENÇA A CAMINAR MOLT LENTAMENT

REGIDORA
Espabila, home!!

AGUTZIL
A veiam si s’aclareixen, redéu!

L’AGUTZIL SE’N VA. NOMÉS SORTIR PER LA PORTA, L’ALCALDE I LA REGIDORA
S’ABRACEN I ES MORREGEN

REGIDORA
No puc esperar més, no puc…

COMENÇA A DESPULLAR A L’ALCALDE

… Prepara la bandera…
ALCALDE AGAFA LA CATALANA DE DAMUNT LA TAULA

…Aquesta no, carinyo… va, perfa…
LA REGIDORA COMENÇA A DESPULLAR-SE

ALCALDE
La del poble et sembla bé, xurri?

REGIDORA (enfadada)
Nooo! Ho vull fer amb l’espanyola, i punto. A mi em posa
l’espanyola, ho entens o què?

ALCALDE
Vale, vale.
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L’ALCALDE AGAFA LA BANDERA ESPANYOLA, I L’ESTÉN A TERRA.
LA REGIDORA ES QUEDA EN CALCES I SOSTENIDORS

REGIDORA
Oooooh! Com em posa!! Mmmmmmm!

ALCALDE
Doncs jo, així, no puc. A mi em posa la catalana. Amb
l’espanyola no trempo.

LA REGIDORA S’ESTIRA EN CALCES DAMUNT LA BANDERA ESPANYOLA QUE HI HA A
TERRA

REGIDORA (seductora)
Vine… va… no siguis ultranacionalista… Mmmm…
t’estic esperant.

L’ALCALDE S’ACABA DE DESPULLAR, ES QUEDA EN CALÇOTETS, AGAFA LA BANDERA
CATALANA I SE LA POSA EN FORMA DE CAPA

ALCALDE
Desperta ferro!!

L’ALCALDE ES LLANÇA DAMUNT DE LA REGIDORA. ES MORREGEN.

REGIDORA
Et necessito tant.

ALCALDE
Jo més. M’agrada tant que em portin la contrària

REGIDORA
Síiiiiii!! Però a mi més.

ALCALDE
Fem-ho de peu, vinga, aixeca’t

ELS DOS ES POSEN DE PEU. ELLA PORTA LA BANDERA ESPANYOLA EN FORMA DE
CAPA. ELL, LA CATALANA

REGIDORA
Fem-ho aquí, a la taula, com si negociéssim.

ALCALDE
Sí, sí, posa’t d’esquena

L’ALCALDE AGAFA A LA REGIDORA I LA POSA DE CUL. SEMPRE VAN AMB LES
BANDERES COM A CAPA. ELLA ES POSA DE CUL. ELL L’ENCULA

ALCALDE
Oh, per fi, per fi!! El meu somni s’ha acomplert!!
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REGIDORA (apartant-se’l)
Ah, no!! Ara veig les teves veritables intencions. Ets un
depravat!!

ALCALDE
Sí, i què passa? Tu també, no?

REGIDORA
Tu el que vols és que Catalunya doni pel sac a Espanya,
i això sí que no!!

ALCALDE
I què vols que fem?

REGIDORA
La iniciativa la porto jo. Estira’t a terra, i ja et muntaré jo.
És més constitucional.

ALCALDE
En aquest cas, em poso la de Passiubé.

REGIDORA
Sí, home!! Això no val!!

ALCALDE
I a tu què més et dóna?

ALCALDE ES TREU DE SOBRE LA SENYERA I AGAFA LA LOCAL

REGIDORA
Vine aquí, amor meu. Com em posa el teu fanatisme!!

ELLA S’AJUP I COMENÇA A FER-LI UNA FEL.LACIÓ. EN POCS SEGONS, ELL ES CÓRRE
ESCANDALOSAMENT I S’EIXUGA EN LA BANDERA LOCAL QUE PORTA A SOBRE

REGIDORA
Però, què fas, inútil?

ALCALDE
Doncs m’eixugo.

REGIDORA
Que si ja està? Aquest és el teu esperit separatista?
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ALCALDE
Ho sento, és el que hi ha.

REGIDORA
Tant soroll per no res!! Els separatistes catalans, tot ho
feu igual!! Perdeu la força per la boca, però no teniu
collons. En canvi, mira els bascos!!

ALCALDE
Ja t’he dit que ho sento, preciosa. Són els nervis.

REGIDORA
I, a més, va i poses perduda la bandera de Passiubé.

ES QUEDEN MIRANT LA BANDERA LOCAL

ALCALDE
Tant no es nota.

REGIDORA
I què els diràs, que ha nevat sobre les torres de
Passiubé?

ALCALDE
Ah, no és mala idea.

VEIEM EL SERGENT DE LA GUÀRDIA CIVIL QUE ENTRA A LA PLAÇA DEL POBLE,
DEPRESSA. S’ATURA DAVANT L’AJUNTAMENT

REGIDORA
Ve algú, ve algú!!

ES VESTEIXEN A TOTA PRESSA

SARGENTO (a l’agutzil i la resta de foces vives, fora
d’escena)
¡¡Vamos, vamos!! ¡¡Que hay prisa!!

ENTREN EN ESCENA AGUTZIL, CAPELLÀ I PRESIDENT CENTRE D’HISTÒRIA LOCAL
(DOCTOR JULIÀ)

AGUTZIL
¡Yo ya le he dicho que prisa, ninguna! A poco a poco.

SARGENTO
La lentitud no está acorde con el carácter de un militar.
Más aún: cuando a un militar lo convoca la autoridad,
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acude raúdo, pues para él no cabe mayor honor.
¡¡Venerada casa del pueblo de Passiubé, a ti acudo!!

PUJA CAP DALT I DARRERA D’ELL VAN TOTS ELS ALTRES

CAPELLÀ (senyant-se)
Ave Maria Puríssima, guarda’ns de la guerra, senyor.

AGUTZIL
Amén.

ENTREN AL DESPATX. L’ALCALDE I LA REGIDORA S’HAN ACABAT DE VESTIR, PERÒ
ELL PORTA LA BRAGUETA OBERTA.
EL SARGENTO ES QUADRA DAVANT L’ALCALDE

SARGENTO
Autoridades. Aquí se persona para lo que sea de
menester, el servidor de ustedes todos y del pueblo de
Passiubé, Juan Barracuda Patatiesa, a mucha honra.

ALCALDE
Descanse. Le tengo dicho, mi sargento, que no soy más
que una autoridad civil.

SARGENTO
Sí, pero…

ALCALDE
Sí, es cierto, hice la mili en la legión y salvé a la cabra
de morir atragantada con un piñuelo de auliva, pero eso
era antes…

SARGENTO
Una heroicidad es siempre una heroicidad.

ALCALDE
Bona tarda, rector. Bona tarda, senyor metge.

METGE
Bona tarda. Però vostè dirà a què és deu tanta urgència.

AGUTZIL
D’urgència,  res, eh? (a l’alcalde) Jo ja els he dit que a
poc a poc, però no m’han fet cas.
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SARGENTO
Como buenos ciudadanos que somos, faltaría más.

CAPELLÀ
Però jo estava fent la migdiada!

METGE
Insisteixo. Tanta pressa mereix una raó ben sòlida.

REGIDORA (a l’alcalde)
Va, explica’t!!

ALCALDE
Ja t’ho he dit, els nervis. Estic nerviòs…

EL SARGENTO S’APROPA A L’ALCALDE I LI PARLA A CAU D’ORELLA
L’ALCALDE ES PUJA LA BRAGUETA

ALCALDE
Gracias, mi sargento…

SARGENTO
Yo es que, a usted, lo admiro mucho.

METGE
Expliqui’s ara mateix, o la història li passarà factura.

ALCALDE
No s’impacienti, que l’assumpte s’ho mereix.

CAPELLÀ
Més li val, perquè destorbar la migdiada d’un pastor del
senyor és pecat. Ho diuen les  escriptures, evangeli
segons Sant Lluc 12, 27.

METGE (a l’alcalde)
Ho veus com es fan les coses? Tot per escrit. Que et
costava fer una convocatòria oficial i per escrit?

L’ALCALDE FA UN COP DE PUNY DAMUNT LA TAULA

ALCALDE
No hi ha temps! I prou! Si us he convocat és perquè
estem davant d’un assumpte de vida o mort per a
Passiubé.
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METGE
Si és així, posaré totes les meves carreres al vostre
servei.

ALCALDE
La cosa és molt simple. Demà ens visita el Conseller de
País, Pàtria, Nació i Obres No Desitjades. I, posats a
discutir quina bandera ha de presidir el balcó de la Casa
del poble, no hi ha manera, no ens posem d’acord.
Senyors, confio en la seva sapiència.

CAPELLÀ
Humilment, a mi, un pobre servidor del senyor, no em
sembla una qüestió tan espinosa.

ALCALDE (entusiasta)
Digui, digui.

CAPELLÀ
Al llarg de la Història, l’Església ha donat grans lliçons
sobre aquest particular. La clau és, ras i curt, defensar,
segons el moment, la bandera que més convingui.

ALCALDE
Però, en aquest cas, això com es concreta?

CAPELLÀ
Molt fàcilment: penjant la bandera, i només la bandera,
que més feliç faci al polític que ens visita i de qui alguna
cosa volem. O no és així?

ALCALDE
Sí, sí, la piscina.

METGE
Així que la piscina? I per al museu local, ni cinc, oi?

REGIDORA
Aquest no és el debat d’avui, senyor Julià.

ALCALDE
Continuï, senyor rector.
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CAPELLÀ
Continuo. Que sabem que el nostre polític venera la
bandera espanyola, doncs pengem la bandera
espanyola. Que és catalanista, doncs la catalana.

REGIDORA
Perdoni, però aquest plantejament té un petit problema.
Com se sap si el susodicho és més espanyol que català,
si és més català que espanyol, tant o més espanyol o
tant o més català?

CAPELLÀ
Fem-ho fàcil. Com que això és més irressoluble que el
misteri de la santíssima trinitat, proposo el següent: que
pengem la bandera del seu poble. Això sí que es pot
saber!!

ALCALDE
Vol dir que…?

CAPELLÀ
Que si és nascut a Sant Joan de les Abadesses,
pengem la bandera de Sant Joan de les Abadesses.
Que és de Vimbodí, doncs la de Vimbodí. Així segur que
el fem content i el predisposem a pagar-nos la piscina.

ALCALDE
Genial! Sabem d’on és el conseller Afortunado?

REGIDORA
Jo ho sé.

ALCALDE
Perfecte, ja ho tenim.  Va, digues…

REGIDORA
És nascut a Múrcia.

CAPELLÀ
Doncs la bandera de Múrcia.
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METGE
Sí, home. I si fos algerià, què faríem? Penjaríem la mitja
lluna?

CAPELLÀ
Home, aquest cas seria una excepció.

ALCALDE
Senyor rector, ho sento. Però la bandera de Múrcia no
onejarà en aquest dignísim consistori. No i no!! (a la
regidora) ¿N’estàs segura que és murciano el conseller
Afortunado?

REGIDORA
I tant!! Li va confessar, després de quatre hores, al
Pedro Ruiz.

ALCALDE
Queda descartada la proposta del senyor rector.

METGE
Què, em toca a mi ja?

ALCALDE
Té la paraula el senyor metge i president del Centre
d’Història Local, el doctor Julià. Quan vulgui.

METGE
Que Déu em perdoni, però el que ha dit el clero és un
disbarat. Diré més: m’indigna que els passiubeuencs,
una vegada més, no sapiguem valorar el nostre: la
nostra història, la nostra cultura, el nostre folklore, els
nostres poetes, els nostres dolços… I avui, pel que veig,
tornarem a repetir el fatal error.

REGIDORA
Això, senyor metge, li hem sentit mil cops. Vol fer el
punyetero favor de dir-nos quina bandera posaria?

METGE
I encara gosa preguntar-m’ho!!

S’AIXECA EMPRENYAT, VA CAP A LA TAULA I AGAFA LA BANDERA LOCAL, AMB
TAQUES BLANQUES DE SEMEN. DESPLEGA LA BANDERA I LA MANTÉ DESPLEGADA



42

…La de Passiubé és la nostra bandera!! Les tres torres
de guaita amb què els nostres avantpassats
passiubeuencs van defensar-se dels pèrfids francesos
sobre un fons negre, com negra era la nit en què van
vessar la seva sang per preservar la nostra llibertat…

SARGENTO
Perdone, señor Julià. Pero yo sólo veo dos.

METGE
¿Dos qué?

AGUTZIL
Dos torres.

EL METGE ES MIRA LA BANDERA

METGE
Però, però què és això?

ALCALDE
Ai, que això s’enreda!

METGE (a l’agutzil)
Aguanta!

L’AGUTZIL AGUANTA LA BANDERA, MENTRE EL METGE LA INSPECCIONA ,
ESCANDALITZAT

REGIDORA
Quin problema hi ha, ara?

METGE
Quin problema no hi ha, diràs. Aquesta bandera no es
pot penjar. Aquesta bandera és falsa. No és l’autèntica
bandera de Passiubé.

AGUTZIL
Doncs és la que hi havia aquí, a l’Ajuntament.

METGE
Clar, com que es fan les coses sense consultar als
historiadors… així ens va.

SARGENTO
Explíquese, senyor metche.
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METGE
El castell de Passiubé autèntic tenia tres torres. Així era
a l’Edat Mitja i així va ser fins que, el 1714, les forces de
Felip V en van tombar una. ¿I llavors, què va passar?

SARGENTO
Usted dirá…

METGE
Que, en lugar de volver a levantar la torre derruida, se
decidió dejar la bandera con solo dos torres. ¡Pero, ah
no! Ahora sabemos de tamaño error histórico, y
podemos corregirlo.

REGIDOR 1
Per què parles en castellà?

METGE
Parlo amb el que em dóna la gana!… Digo que si la
enseña originaria de Passiubé tenía tres torres, ha de
seguir teniendo tres torres si queremos ser fieles al
espíritu de los primeros pobladores de Passiubé.

ALCALDE
De cap manera: la bandera no es canvia. (a  l’agutzil) I
tu vols fer el favor de plegar la bandera?

METGE
No he acabat! A més, què hi foten aquestes volves de
neu a la bandera? Si a Passiubé no hi neva mai!!

AGUTZIL
Igual és d’aquella vegada que hi va caure aiguaneu.

METGE
Impossible, fa massa poc. Si no és… si no és que això
de la neu és cosa de l’actual alcalde!!

TOTS ES QUEDEN MIRANT A L’ALCALDE, ACUSADORAMENT

ALCALDE
Jo no en sé res, me’n rento les mans.

REGIDORA
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I mai més ben dit.

ALCALDE
Gràcies senyor metge, però hem de seguir. La
corporació en ple considerarà la seva opinió.

METGE
Però, com acaba això?

ALCALDE
El ple és sobirà. (a l’agutzil) I tu vols plegar aquesta
refotuda bandera?

L’AGUTZIL PLEGA LA BANDERA. LA DEIXA DAMUNT LA TAULA

EL SARGENTO S’AIXECA I ES QUADRA

SARGENTO
¿Da usted su permiso?

ALCALDE
Descanse, y diga lo que piensa.

SARGENTO
Gracias por lo de pensar. Pero yo me limito a acatar
órdenes y a  tener en cuenta el código fundamental, y
las leyes de cada momento. O séase, hoy en día, las
democráticas y constiucionales y ayer, ustedes ya
saben. Que la nunca bienmerecida Benemérita está hoy
al servicio de la Constitución.

REGIDORA
Molt ben dit!!

SARGENTO
Gracias, esto siempre gusta mucho, no sé por qué… Así
pues, siendo éste un país democrático, o eso dicen, y
encallados en este atolladero, lo que un servidor de
ustedes ve oportuno es…

ALCALDE
Nada de armas, ¿eh?

SARGENTO
Eso era antes, hombre. Digo que lo oportuno sería…
convocar un referéndum, eso sí, constitucional. Nada de
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amañarlo, ni de maquillar los resultados.. bueno, sólo lo
justo.

ALCALDE
No hi ha temps!!

REGIDORA
Com que no hi ha temps?

ALCALDE
La visita és demà.

REGIDORA
A la tarda. El convoquem ara mateix per primera hora
del matí, i amb els pocs que som al poble, a les dotze
hem acabat.

SARGENTO
¡Sobre todo, hay que garantizar que pueda votar todo el
mundo!

REGIDORA
En tres hores, de nou a dotze, voten perfectament 150
persones.

ALCALDE
Potser tens raó.

METGE
A mi em sembla bé. Que el poble decideixi.

CAPELLÀ
Que decideixi Déu nostre senyor!

ALCALDE
M’heu convençut. Hi haurà referèndum. Gracias, mi
sargento.

ALCALDE I SARGENTO S’ABRACEN

SARGENTO
Cuénteme otra vez lo de la cabra.

ALCALDE
Otro día, hombre, otro día.
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CAPELLÀ
Amb permís, jo retiro.

METGE
I jo. Però una cosa us dic: el poble de Passiubé és savi.
Les urnes em donaran la raó, ja veureu.

SARGENTO
Pues si no hay otro particular, yo también los dejo. El
deber me llama, he quedado aquí en el bar…

ALCALDE I REGIDORA ELS ACOMIADEN. VEIEM MARXAR SARGENTO, METGE I
CAPELLÀ

ALCALDE (a l’agutzil)
Anem per feina. I la resta de regidors?

AGUTZIL
On vol que siguin? Al bar. Amb qui es pensa que ha
quedat el sargento?

REGIDORA
Quina barra!

AGUTZIL
A la barra, no. En una taula per jugar a la botifarra. Però
calla que no els he dit vegades que hauríem de fer els
plens al bar!!

ALCALDE
Deixem-ho estar. Puja al balcó i convoca el referèndum.

AGUTZIL
El que vostè tingui a bé manar.

REGIDORA
De nou a dotze?

ALCALDE
De nou a dotze.

REGIDORA
Aquí a l’Ajuntament?
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ALCALDE (a l’agutzil)
Aquí a l’Ajuntament. Andando. I una altra cosa: agafes la
bandera local, la prens a casa i demà la portes ben neta.
Entesos?

AGUTZIL
Entesos.

L’AGUTZIL PUJA AL BALCÓ.
L’ALCALDE I LA REGIDORA ES FAN UN ÚLTIM PETÓ, I SE’N VAN.

ALCALDE I REGIDORA DAVANT PORTA CARRER

ALCALDE
Fins demà.

REGIDORA
Demà més, eh?

L’AGUTZIL TOCA EL TROMPETÍ

[CAU EL TELÓ]

SALA DE PLENS. SOBRE LA TAULA HI HA URNA A SOBRE, AMB UNES QUANTES
PAPERETES DINS.
LES BANDERES TAMBÉ ESTAN SOBRE LA TAULA.
TOTS ELS REGIDORS ESTAN ENVOLTANT LA TAULA. L’AGUTZIL LLEGEIX LES
PAPERETES.

AGUTZIL
Mira, aquest és el meu: “El que digui l’Alcalde”…
“L’europea”… Aquest no havia sortit encara: “la falç i el
martell”…

ALCALDE
En queden moltes?

AGUTZIL
Quatre comptades.

REGIDOR 1
Sort que ja acabem, ni dos d’iguals…

AGUTZIL
“L’estelada”… “La francesa”.

REGIDOR 3
¡Esto es increíble! ¿Cuánta gente ha votado?
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ALCALDE
Pues todo el pueblo. Somos 150 y llevamos escrutadas
145 papeletas.

AGUTZIL
Ja gairebé acabem… “Ni pàtria ni banderes”… Aquesta
és llarga: “l’autèntica bandera de Passiubé, amb tres
torres blanques, i no pas dos, sobre fons negre sense
cap volva de neu”. De què em sona?

REGIDORA
Continua, fes el favor.

AGUTZIL
Els tres últims: “Se me’n foten les banderes”… “No al
transvasament” i, última papereta: “Decidiu a cara o
creu”.

REGIDOR 3
Hostias, Pedrín. De éstas hay dos iguales.

ALCALDE
De quina?

REGIDOR 3
De esta última, de la cara i la creu, hay otra igual, estoy
seguro.

REGIDORA
A mi no em sona.

AGUTZIL
Un moment que ho comprovo…

MIRA LES PAPERETES

… Pues sí, lleva usted razón, concejal Joselu. Totes les
paperetes són diferents, no n’hi ha cap d’igual, excepte
en un cas: “Decidiu a cara o creu”.

REGIDOR 2
Així que el resultat de la votació és?

AGUTZIL
L’escrutini oficial no deixa lloc a dubtes. El poble de
Passiubé, amb una participació del 100 per cent del
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cens, ha determinat amb dos vots a favor que decidim a
cara o creu quina o quines banderes presidiran la Casa
de la vila, havent obtingut un vot cadascuna la resta de
148 propostes ciutadanes recollides per les urnes.

REGIDOR 1
Té bandera l’esquizofrènia col.lectiva?

L’ALCALDE CAU A TERRA DESMAIAT

REGIDOR 2
Una altra vegada! Aquest home se’ns morirà!

REGIDOR 3
¡Que alguien le haga el boca a boca!

REGIDORA
Ja li faig jo.

S’AGENOLLA I LI COMENÇA A FER-LI EL BOCA A BOCA

AGUTZIL
Sembla que ho hagi fet tota la vida.

REGIDOR 1
Ja obre els ulls.

REGIDOR 3
Sí, ya los abre.

REGIDOR 2
Sembla que fa més bona cara.

REGIDOR 1
I tant!

EL REGIDOR 3 LI TOCA A L’ESQUENA A LA REGIDORA, QUE SEGUEIX FENT EL BOCA A
BOCA

REGIDOr 3
¡Que ya está, mujer!

REGIDORA
Ah, ja? Ni me n’havia adonat. Què, com estàs?

ALCALDE
Tinc fred!
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REGIDOR 3
Pues te ha pegado un calentón…

REGIDORA
Tirem-li alguna cosa a sobre, que té fred! Una jaqueta,
una peça de roba… una bandera, ni que sigui.

AGUTZIL AGAFA LA BANDERA ESPANYOLA

ALCALDE (reanimat)
Ah, no! L’espanyola, no!

REGIDORA
Així t’agafi una pulmonia!

L’AGUTZIL DESPLEGA LA BANDERA LOCAL, ESTÀ TOTA DESCOLORIDA I ESTÀ
MULLADA, GOTEJA.

REGIDOR 1
Però, què és això?

AGUTZIL
Oh! Què vol que hi faci si no li ha donat temps d’eixugar-
se? Pensi que la vaig prendre a rentar ahir al vespre.

REGIDORA
I els colors?

AGUTZIL
Coses que passen. A la dona… el detergent… li ha
marxat la mà, i s’ha descolorit.

ALCALDE
Tapeu-me, per l’amor de Déu!

REGIDOR 3
Pongámosle la catalana.

AGUTZIL TAPA L’ALCALDE AMB LA BANDERA CATALANA

ALCALDE
Ja estic una mica millor…

S’AIXECA DE TERRA I S’ASSEU A LA CADIRA TAPAT AMB LA SENYERA

…però, qui som?, d’on venim?, on anem? Algú m’ho pot
respondre?

TOTS A UNA
Nooooo!
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L’ALCALDE ES QUEDA ASSEGUT, DESMORALITZAT

REGIDORA
Jo, l’únic que sé és que el poble sobirà ha decidit, en un
contundent exercici de responsabilitat, que l’atzar
decideixi per tots nosaltres.

AGUTZIL ENSENYA UNA MONEDA

AGUTZIL
Aquí tinc la moneda. Com ho fem?

REGIDOR 1
Com tu vulguis.

AGUTZIL
Perfecte, deixeu-me fer. Ara decidirem si la bandera de
Passiubé s’ha de penjar o no. Si surt creu, és que sí. Si
surt cara és que no, d’acord?

REGIDORA
Bueno…

AGUTZIL TIRA LA MONEDA A L’AIRE

AGUTZIL
Creu! La bandera de Passiubé serà al balcó, després ja
veurem en quin pal.

REGIDOR 3
¡Pero qué expeditivo estás, Amadeu!

AGUTZIL
Es que estoy hasta los mismísimos… Ara decidirem si la
catalana hi serà o no. Creu sí. Cara no…

TIRA LA MONEDA A L’AIRE

…Cara. El careto del rei diu que la catalana no es penja.

REGIDOR 3
Normal, ¿qué va a decir?

AGUTZIL
I ara, a veiam quina sort córre la bandera espanyola. Si
surt creu, hi serà. Si surt cara, no es penja…

TIRA LA MONEDA A L’AIRE

…Cara. El Rei ha decidit que la seva bandera tampoc no
es penja.
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ALCALDE
Així, què?

REGIDORA
Onejarà només la bandera local.

ALCALDE
A mi ja m’està bé.

REGIDORA
A mi el que digui el rei em sembla fenomenal.

REGIDOR 1
D’acord, acato la decisió. Pengem només l’ensenya
local, però en quin pal?

AGUTZIL
Ja ho tinc pensat. Ara decidirem si la pengem al pal
principal. Si surt cara, ja està, és que sí. Si surt creu,
tornarem a fer el mateix amb un altre pal, i així fins que
la sort decideixi.

ALCALDE
Em sorprens, Amadeu

AGUTZIL
Tinc ganes de plegar… Així de simple…

TIRA LA MONEDA A L’AIRE

… Cara.

REGIDORA
En resum. Sa Majestat el Rei Joan Carles I ha decidit
que onegi només la bandera de Passiubé al pal principal
de la Casa de la vila. Si ell ho diu és perfectament
constitucional.

ALCALDE
Amadeu, procedeix a complir la voluntat reial i del poble
de Passiubé, en un exemplar exercici de responsabilitat
col.lectiva.

L’AGUTZIL AGAFA LA BANDERA DESCOLORIDA DE PASSIUBÉ, I PUJA AL BALCÓ.

REGIDOR 1
Jo crec que ens hem de felicitar.
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ALCALDE
Vols dir?

REGIDOR 1
I tant. Hem aconseguit resoldre democràticament una
papereta d’allò més difícil. Demano un aplaudiment!

ES POSA A APLAUDIR AMB FORÇA, MENTRE LA RESTA DE REGIDORS HO FAN
DESGANADAMENT
L’AGUTZIL PENJA LA BANDERA, MENTRE ENTONA SOLEMNE, TARAL.LEJANT-LA, EL “SI
LOS FRAILES Y MONJAS SUPIERAN”

REGIDOR 1
És més! Jo crec que, això, s’ha de celebrar! Anem al bar
a fer una copeta de cava!

REGIDOR 2
Bona idea! Estic sec…

REGIDOR 3
Vamos, vamos (cridant) Amadeu!

AGUTZIL
Ja baixo!

BAIXA CORRENT DES DEL BALCÓ

ALCALDE
A mi només em faltaria una copeta de cava! Jo em
quedo a reposar una mica…

REGIDOR 1
I tu, Isabeleta, baixes? Va, vine, dona!

REGIDORA
No em ve de gust… a més, jo tampoc estic gaire
catòlica, jo tampoc m’acabo de trobar bé. Si de cas,
baixaré més tard.

ALCALDE
Aneu tranquils, eh! Ara ja tenim la feina feta!!

AGUTZIL
A poc a poc, oi?

REGIDORA / ALCALDE
Exactament, a poc a poc!
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SE’N VAN TOTS ELS REGIDORS AL BAR. L’ALCALDE I LA REGIDORA ES MORREGEN

REGIDORA
Estàs bé?

ALCALDE
Sí… Només que he exagerat una mica per poder-nos
quedar sols.

NOVA MORREJADA

REGIDORA
Tinc una fantasia

ALCALDE
Mmmm, quina?

LA REGIDORA LI DIU A CAU D’ORELLA

REGIDORA
Què me’n dius?

ALCALDE
Som-hi!

ES QUEDEN EN CALCES I CALÇOTETS

REGIDORA
…Té…

LI LLANÇA LA BANDERA CATALANA. ELL SE LA POSA COM UNA CAPA. ELLA ES PENJA
L’ESPANYOLA
ELLA ES POSA DAMUNT LA TAULA, OBERTA DE CAMES. ELL, DEMPEUS, LI COMENÇA A
FER L’AMOR

REGIDORA
Visca la Constitució!

ALCALDE
Visca!

IMMEDIATAMENT, L’ALCALDE CAU A TERRA, MORT
JEU A TERRA, EMBOLICAT EN LA BANDERA

REGIDORA
Què fas, ara? Ja n’hi ha prou de fer cuento… Va, no
juguis… Carinyo, et trobes bé?… Et trobes bé?

S’AIXECA I COMENÇA A MIRAR-SE’L

… Eugeni, Eugeni!!…
LI FA EL BOCA A BOCA

… No, no!!
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ELS REGIDORS I L’AGUTZIL ENTREN A LA PLAÇA.

REGIDOR 3
¿Y el politicastro éste que viene, al final quién es?

REGIDOR 1
El conseller de País, Pàtria, Nació i Obres No
Desitjades.

REGIDOR 3
¿Y ya sabemos qué quiere?

REGIDOR 2
Res de bo, ja veureu.

AGUTZIL
Només ens portarà disgustos.

PUGEN CAP DAL AL DESPATX. ENTREN I ES TROBEN LA REGIDORA, EN CALCES I
SOSTENIDORS, EMBOLICADA EN LA BANDERA ESPANYOLA PLORANT DAMUNT DEL
CADÀVER DE L’ALCALDE, EMBOLICAT EN LA BANDERA CATALANA

REGIDOR
Què ha passat, Isabeleta?

REGIDORA
S’ha mort!!

REGIDOR 2
Però com ha estat?

REGIDORA (recuperant la compostura)
Les banderes l’han matat!

AGUTZIl
Jo ja ho deia. Vagi a poc a poc, senyor alcalde… no
córri.

REGIDORA
Si d’això no ha tingut temps…

LA REGIDORA ABRAÇA L’AGUTZIL, QUE SE SENT MOLT INCÒMODE

REGIDOR 3
Y si no es mucho preguntar, Isabeleta: ¿qué hacía en
calzoncillos y envuelto en la senyera?
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REGIDORA
Els calçotets i la bandera?… Per què està en calçotets i
porta la bandera penjada?…

TOTS
Sí!!

REGIDORA
Ha estat… ha estat la seva última voluntat.

REGIDOR 1
Pobre, ha volgut que l’enterréssim embolicat en la
bandera que tant estimava…

REGIDORA
Això mateix ha dit ell, exactament, paraula per paraula.

REGIDOR 2
Embolicat en la bandera que l’ha matat, per la qual ha
donat la vida.

REGIDOR 3
Eso lo honra, era un patriota

AGUTZIL
I aquesta última voluntat, què passa? Pel que veig, ha
començat a complir-la abans de dinyar-la…

REGIDORA
No, he estat jo, que m’he apressat a satisfer el seu
desig. He dit: feina feta no hi ha destorb. I l’he desputllat,
i li he posat a sobre la senyera, tal com ell volia.

REGIDOR 3
No dejes para mañana…

REGIDORA
Lo que puedas hacer hoy. Eso mismo pienso yo.

AGUTZIL
Jo no em vull posar on no em demanen, però el cap em
balla. Només un detall, senyoreta Isabeleta: que vostè
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porti a sobre la rojigualada i vagi com nostre senyor la va
portar al món…

REGIDORA
…També ha estat voluntat seva…  Ha dit: a mi,
enterreu-me amb la senyera, i vull que la resta de
regidors assistiu al funeral coberts per la bandera
espanyola, en senyal de confraternitat entre pobles… I
llavors, s’ha mort.

ES POSA A PLORAR DESCONSOLADA. SONA EL TELÈFON. L’AGAFA L’AGUTZIL

AGUTZIL (cridant molt)
Sí… qui diu què és?..  qui?… el senyor conseller… ah…
que s’hi posi el senyor alcalde, diu?… No, el senyor
alcalde ara mateix no s’hi pot posar… Ah, vale, que
prengui nota i, sobretot, li digui que… que tot ha estat un
error de protocol… que hi ha hagut una confusió… bé,
que han confòs Passiubé al sud amb Adéusiau, al
nord… Ja, entesos… I que no ve… Ja…
Sí, ara mateix li comunico, no pateixi… I cuidi’s… Una
coseta només: ¿de la piscina, nanai, oi?… ¿Què quina
piscina? La d’aquí… ¿Que no sap de què li parlo? Ja
m’ho pensava… Una altra cosa: ¿I de la planta de
residus, què?… Que si la volem?!… No, no, no és que la
vulguem, no, no… Ja se la pot confitar…
Que té pressa?… Passiubé, doncs… I una altra vegada
tampoc cal que vingui… Això, el que acaba de sentir.

PENJA EL TELÈFON

REGIDOR 1
Qui era, el conseller?

AGUTZIL
En persona. Ja ho heu sentit. Que li diguem a l’alcalde
que no ve.

REGIDOR 3
Se lo decimos por ouija, si te parece.

REGIDORA (plorant)
I a sobre ens quedem sense piscina…

REGIDOR 3 (consolant-la)
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Venga, deja de llorar, mujer. Ya sé que para ti ha de ser
muy duro… tantos años de amantes…

REGIDORA
Ah, no. D’amants no ho hem estat mai!

REGIDOR 2
Va, dona, no el neguis ara, que és mort. Mira-te’l.

REGIDORA
Així, ho sabeu tots?

AGUTZIL
Tots els passiubeuencs, vols dir? És clar.

LA REGIDORA TORNA A PLORAR

REGIDOR 3
Hablemos de lo trascendente: el entierro. ¿Ha
especificado que debíamos ir al entierro en calzoncillos
o sólo ha dicho lo de la bandera española?

REGIDORA
Ho ha dit tot. Com a penitència pel disgust de les
banderes.

REGIDOR 2
Jo no tinc cap inconvenient en portar penjada la bandera
espanyola, però en calçotets no hi vaig.

REGIDOR 1
Jo me l’estimava molt, a l’Eugeni, però jo tampoc vull ser
la riota de Passiubé.

REGIDOR 3
A mi, de ésta, me sale urticaria. Pero yo, por respeto a
los muertos, llevaré la bandera española, pero a mi
manera, ya veréis.

AGUTZIL
Jo, igual. Faig el que mani el senyor alcalde, però en
calçotets que hi vagi sa tia la guerxa.
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REGIDORA
Sou uns mal companys! Doncs, jo sí. Tal com vaig, aniré
al funeral.

AGUTZIL
Vaig a pregonar l’enterrament…

PUJA AL BALCÓ. TREU EL TROMPETÍ, I EL TOCA.

…L’Ajuntament comunica que aquesta tarda,a  les 7, i a
la parròquia de Santa Quitèria, tindrà lloc el funeral i
l’enterrament de el senyor alcalde… L’agutzil avisa a la
població que hi haurà xou!!

[CAU EL TELÓ]

DALT DE L’AJUNTAMENT NOMÉS HI PENJA LA BANDERA DE PASSIUBÉ AL PAL
CENTRAL
ELS QUATRE REGIDORS I L’AGUTZIL PORTEN UN TAÜT A LES ESPATLLES, EMBOLICAT
AMB LA BANDERA CATALANA
LA REGIDORA VA EN CALCES, I PORTA LA BANDERA ESPANYOLA COM A CAPA
L’AGUTZIL I ELS REGIDORS 1 I 2, VESTITS DE CARRER, TAMBÉ PORTEN LA BANDERA
ESPANYOLA
EL REGIDOR 3 PORTA LA BANDERA ESPANYOLA, PERÒ PORTA EL VESTIT TÍPIC
CATALÀ
CAMINEN TOTS, LA COMITIVA AVANÇA
AGUTZIL PLORA I ES MOCA EN BANDERA ESPANYOLA

REGIDOR 3 (a la regidora)
¿Sabes qué…? Estás guapísima.

REGIDORA
Trobes? I a tu t’han dit mai que fas pinta de refotut
euskaldun?

LA COMITIVA CONTINUA AVANÇANT, FINS QUE SURT DE L’ESCENARI
DE SOBTE TORNA A APARÉIXER EL REGIDOR 3. PORTA UNA ESCALA DE TISSORA. LA
PLANTA I TREPA FINS A LA BANDERA. LA DESPENJA I LA BAIXA. SE L’AMAGA DINS
L’ERMILLA O LA CAMISA.

REGIDOR 3 (al públic)
¿No han estado ustedes nunca en Murcia? Pues se lo
aconsejo, una maravilla.

MIRA A DRETA I ESQUERRA. I ARRENCA A CÓRRER. SURT D’ESCENA

[FI]


