TÍTOL:
VALOR:

La llista de la felicitat
Hi ha moltes coses bones a la vida. Reconèixer-les ens fa vitals.

XAVIER:

Fa uns quants dies vaig anar al cinema. En vaig tornar fet pols. Al
protagonista de la història no li passava mai res bo, només coses
dolentes. Per això, quan vaig arribar a casa vaig prendre una
decisió.

MARE:

Encara estudies, a aquestes hores?

XAVIER:

No, mare.

MARE:

Aleshores, què fas?

XAVIER:

Escric.

MARE:

I es pot saber què escrius?

XAVIER:

No es pot saber.

MARE:

Com vulguis, però no t’oblidis d’apagar el llum abans d’anar-te’n a
dormir.

XAVIER:

Aquella va ser la primera nit que ho vaig fer. Ara ho faig sempre.
Abans d’adormir-me, apunto a la llibreta tres coses que m’han fet
sentir bé durant el dia.

IOLANDA:

I no hi apuntes les coses que t’han fet sentir malament?

XAVIER:

No.

IOLANDA:

Aquestes coses també són importants.

XAVIER:

Jo sé que la Iolanda té raó: però no vull saber res de males
notícies. Ja n’hi ha prou amb les de la televisió. Si no anem amb
compte, acabem pensant que tot és dolent. Per això prefereixo
apuntar només punts positius.

ENTRENADOR:
XAVIER:

Et felicito, Xavier. Cada vegada jugues més bé...

El triomf de les Girafes contra els Óssos i la invitació a l’aniversari
de la Marta. Quina altra cosa m’ha fet sentir bé avui? És
impossible que només hi hagi dues coses.

SONA EL TIMBRE DEL TELÈFON
MARE:

Xavier, l’Hèctor et demana al telèfon.

XAVIER:

Ja hi vaig. Digui?

HÈCTOR:

Hola, Xavier.

XAVIER:

Hola, Hèctor.

HÈCTOR:

Em podries deixar la cançó que hem escoltat avui al pati?

XAVIER:

La de L’aventura de la vida?

HÈCTOR:

Sí, aquesta. M’ha agradat molt i voldria gravar-me-la.

XAVIER:

Entesos, te la porto demà a l’escola.

HÈCTOR:

D’acord, gràcies. Fins demà.

XAVIER:

Amb aquesta trucada he completat la tercera cosa bona del dia
que em faltava apuntar a la llibreta. Tot s’hi val, fins i tot la lletra
d’una cançó.

MARE:

(DE LLUNY) Què és tot això que escrius?

XAVIER:

Coses bones mare, coses bones...

