TÍTOL:
VALOR:

Conill per sempre
Ser baixet, orellut o tenir el nas o les dents grosses no depèn de
nosaltres, però anar nets sí.

XAVIER:

Un partit de bàsquet representa, per mi, el que representen pel
Sergi cinc gelats gegants de xocolata, o el que significa per la
Iolanda posar les mans al piano. Tot i així, per mi, el partit que
vam jugar un dia contra les Gavines va ser terrible...

AMBIENT DE PAVELLÓ
NEN:

Ei, mireu! Les Girafes no són com les pinten... més aviat semblen
conills...

XAVIER:

Un jugador de l’altre equip va començar a burlar-se de mi a la
meva cara.

NEN:

(BURLETA) Ei, conillet, vols una pastanaga?

XAVIER:

Ja m’havien dit altres vegades que tenia dents de conill, però mai
al davant de tanta gent, i en ple partit... Em va molestar molt.

HÈCTOR:

Només et volen distreure... Compte, Xavier!

XAVIER:

Tenia la moral destrossada. L’entrenador se’n va adonar i va
demanar canvi.

SE SENT EL XIULET DE L’ÀRBITRE
NEN:

Molt bé, conillet! Que descansis! tttt... tttt...

SE SENT EL PÚBLIC DE LES GIRAFES
ENTREN.:

Estaves jugant molt bé. Què ha passat, Xavier?

XAVIER:

Res, entrenador, res...

ENTREN.:

T’he vist discutint amb el número 10 de les Gavines...

XAVIER:

No m’ho recordi...

ENTREN.:

És greu?

XAVIER:

L’entrenador acabava de fer una bona pregunta. La veritat és que
no sabia si era greu o no. Només sabia que em sentia molt
malament, i vaig decidir explicar-li el que m’havia passat.

L’AMBIENT DEL PAVELLÓ

ENTREN.:

Digue’m una cosa: és culpa teva tenir dents de conill?

XAVIER:

No, és clar que no.

ENTREN.:

Doncs no hi pensis més.

XAVIER:

I ja està?

ENTREN.:

És clar. Preocupa’t el dia que et faci pudor la boca i que et diguin
bacallà...

XAVIER:

(RIENT) Ui, entrenador... una cosa és tenir les dents grosses i
l’altra és no rentar-se les dents.

ENTREN.:

Tu ho has dit: tenir dents de conill no és culpa teva, però ser un
bacallà sí.

XAVIER:

(RIENT)

ENTREN.:

A la pista, conillet...

XAVIER:

A la velocitat d’un conill, vaig tornar a la pista, vaig rebre una
passada perfecta i vaig fer els dos últims punts.

NEN:

Una altra vegada aquest conillet?

XAVIER:

Doncs sí, una altra vegada... La pastanaga estava boníssima... ttt

XAVIER:

Aquella nit vaig arribar a casa, em vaig dutxar i em vaig estirar al
llit. Estava molt cansat. Mig adormit i mig despert, vaig recordar
les paraules de l’entrenador:

ENTREN.:

(AMB REVERBERACIÓ) “Preocupa’t el dia que et faci pudor la
boca i et diguin bacallà...”

XAVIER:

Vaig saltar del llit com un conill de debò: no m’havia recordat de
rentar-me les dents.

EFECTE DE RASPALLADA DE DENTS
XAVIER:

Bacallà, ni mort. Conill, tota la vida.

