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Introducció

Amb el meu treball de recerca (Del Paper a la Pantalla: Adaptació d una Novel·la a Guió

Cinematogràfic) bàsicament he pretès aprendre una mica més sobre com es fa un guió

cinematogràfic i escriure’n un. Abans de començar el treball tenia una lleugera idea del tema i

fins i tot havia escrit alguns guions per passar l’estona, però mai superaven les cinc o sis

pàgines i no eren res seriós. Escollint aquest treball se’m presentava l’oportunitat ideal per

aprofundir en el tema i escriure un guió llarg i en condicions, i aquest va ser el motiu principal

que em va decantar cap aquest tema i no cap un altre. D’altra banda, des d’un principi jo tenia

clar que no volia un treball bibliogràfic; deixant de banda que m’agradés o no el tema, no

volia passar-me quasi un any sencer llegint llibres/informació i resumint. Com a mínim, volia

posar en pràctica tot allò que anés aprenent al llarg del desenvolupament, i aquest treball em

brindava l’oportunitat. Per acabar d’arrodonir-ho, a mi m’agrada el cine, llegir i escriure. Què

més podia demanar?

Des dels inicis del treball (a mitjans d’abril) jo ja tenia clar que no podia deixar tota la

feina pel final. És més, no volia que em passés, i per tant, m’ho vaig prendre com una

obligació i des de bon principi vaig intentar posar-me les piles. El ritme de treball l’he anat

mantenint constant al llarg del procés i em sento orgullós d’haver-ho aconseguit. Crec que un

motiu perquè tot hagi anat tan bé ha estat sens dubte la predisposició i l’interès que hi havia

per aquest tema, que almenys des del meu punt de vista, és la clau perquè un treball es faci

amb ganes.

L’objectiu del treball, tot i ser fins a cert punt una mica general, era aprendre a fer un guió

cinematogràfic i, a partir d’aquí, desenvolupar-ne un i finalment comparar si el resultat era tal

i com me l’esperava o totalment diferent. No obstant, abans de fer tot això, havia de cercar la

informació necessària per tal de poder desenvolupar correctament el guió. D’aquesta manera,

el treball es pot dividir en dos grans blocs: per una banda, la part teòrica, i per l’altra, la part

procedimental. A més a més, al llarg del procés d’elaboració del treball van anar sorgint noves

idees per acabar-lo de complementar, com el projecte de Story Board o la banda sonora.

El procés del meu treball, de la mateixa manera que l’estructura, es divideix en dos

apartats: la primera part és tot teoria, mentre que la segona és on he posat en pràctica tot el
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que he après al principi. Com ja he dit, aquest és un aspecte que he valorat molt: el fet de

poder veure si realment tot el que he après sóc capaç d’aplicar-ho.

Abans de seguir, permeteu-me fer un petit incís: al meu treball no hi ha molta part teòrica;

hi ha l’essencial i necessària. La informació la vaig extreure de diverses fonts, però per sobre

de tot em vaig anar a fixar en una informació molt concreta i determinada. El meu treball, fins

a cert punt, és molt abstracte, molt creatiu; per tant, tampoc hi ha molt a explicar. Quan

s’elabora un guió cinematogràfic sí que hi ha alguns manuals per aprendre’n, però cada un diu

el seu mètode i això dificulta molt la tasca de voler-ho englobar tot. És més, no té sentit voler

englobar diferents mètodes que en ocasions fins i tot són contradictoris. Davant d’aquesta

situació, vaig decidir fixar-me principalment en un únic manual i després complementar-lo

amb altra informació.

Pel que fa la part pràctica només puc dir una cosa: molta paciència i molt temps. A

vegades em passava hores davant la pantalla de l’ordinador pensant sobre què podia passar a

tal personatge o què faria aquell si li passés tal cosa. Com a font d’informació només hi havia

la novel·la a partir de la qual elaborava el guió.

Al llarg del procés he tingut moltes dificultats. El primer problema que se’m va plantejar

va ser escollir el tema del treball. Vaig estar donant voltes i voltes i al final, per una sèrie de

motius, explicats anteriorment, vaig acabar decidint aquest. I no em penedeixo de la meva

elecció; crec que no podria haver escollit millor.

Un altre problema el vaig tenir a l’hora d’escollir la novel·la a adaptar. Cap llibre dels que

tinc m’acabava de convèncer. Molts ja estaven adaptats al cinema, altres eren molt mono-

temàtics i n’hi havia que simplement no m’interessava dedicar-hi un esforç. Així que vaig

passar-me quasi un mes anant de llibreria en llibreria mirant llibres. Vaig comprar-ne una

desena i després de llegir-ne més de la meitat, vaig trobar-ne un que en el seu moment em va

semblar interessant i em va agradar.

Els problemes més importants al llarg del treball els he tingut durant l’elaboració del guió.

Per una banda no sabia com allargar la història i vaig inventar-me una història paral·lela que

semblava extreta d’una pel·lícula de sèrie “B”. I per l’altra, vaig dubtar molt a l’hora de

decidir cap on havien d’anar els personatges (al llarg del cos del treball ja en parlaré).

Després d’haver elaborat aquest treball i d’haver descobert alguns dels “secrets”

relacionats amb l’escriptura del guió cinematogràfic, estic molt content de no haver-me

equivocat a l’hora d’escollir el tema.
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Per acabar, només em falta dir una cosa: vull donar les gràcies al meu tutor, perquè si les

coses han anat tan bé, en part és per culpa seva. Per tant, vull agrair a en Joan Gallart tot el

seu esforç i el suport que m’ha anat donant al llarg del procés.

«Joan: gràcies per tot. Com pots veure, al final ho he aconseguit.»

M’ha guiat correctament i sempre que he tingut algun dubte he pogut acudir a ell i

demanar-li consell. A més a més, quan li he donat alguna cosa perquè se la mirés, me l’ha

tornat, per dir-ho d’alguna manera, al dia següent. També m’ha demostrat certa confiança que

en un altre cas no sé si l’hagués tingut. No hi ha cap queixa; al contrari: em sento orgullós

d’haver-lo tingut, perquè sense la seva ajuda em sembla que ho hagués enviat tot a passeig en

més d’una ocasió. Així que, per davant de totes les adversitats (que, segons el meu parer, han

estat moltes), espero que tots els esforços que hem anat fent conjuntament al llarg d’aquest

any es vegin reflectits en aquest treball, i que ell, com a tutor meu, hagi gaudit a l’hora de

tutelar el treball com he gaudit jo a l’hora de fer-lo.
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Iª Part: la Teoria
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1.- Com s elabora un guió cinematogràfic?

Primer de tot, i abans de començar, s’ha de tenir clar que no existeix una fórmula precisa i

exacte per escriure guions cinematogràfics. Cada guionista té el seu propi mètode a seguir i

per tant, no hi ha una normativa específica que ens ensenyi com s’ha d’elaborar un guió. No

obstant, sí que existeixen llibres, manuals, cursos d’aprenentatge… que aconsellen i ensenyen

una manera de com escriure guions.

En el meu cas, aquest petit manual que jo he elaborat està basat únicament en el mètode

que segueix l’autor Robert McKee, degut a la complicació i a la manca de criteri que

comporta haver d’unificar diverses formes d’escriure un guió.
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1.1.- Els components de l estructura

Una de les característiques essencials que ha de tenir un guió és que no ha de mostrar

situacions directament extretes de la realitat, sinó que les ha de modificar d’una manera

original i treballar-les minuciosament, fins obtenir allò que de veritat volem. També s’ha

d’intentar trobar un estil propi que ens identifiqui, i no pas pensar en la fama i/o mercat que

puguem aconseguir.

A trets generals, l’estructura d’un guió es basa en seleccionar, de cadascun dels

personatges, les parts més importants (que ens transmetran com són ells) i unificar-les,

formant un conjunt unitari capaç de transmetre a l’espectador unes emocions i mostrar un

punt de vista concret. A partir de l’estructura, el guionista comença a desenvolupar un entorn,

una acció, un diàleg… Per tant, en el guionista cau la responsabilitat de preparar el que en un

futur serà la història. No obstant, la bona escriptura del guió no es limita únicament a

compondre la història, sinó que també es basa en saber seleccionar què incorporar i què no en

l’escrit final.

Ara bé, dins del món del guió hi ha una sèrie de vocabulari imprescindible per a la bona

elaboració, tot i que acostumin a sorgir contrarietats entre guionistes. Tot seguit el veiem:

• Esdeveniment narratiu: és un canvi amb un significat concret que afecta a un

personatge específic, s’expressa amb termes de valor i s’assoleixen a través del

conflicte. Normalment una pel·lícula conté entre 40 i 60 esdeveniments narratius,

també anomenats escenes.

• Valors narratius: són les qualitats pròpies de l’experiència humana que poden

modificar-se en un moment determinat de la història. Ja sigui de positiu a negatiu

o de negatiu a positiu.

• Una escena és una acció que transcorre en un temps i un espai més o menys

continu i que canvia algun dels valors de la vida d’un personatge d’una manera

important. Per tant, cada escena es converteix en un esdeveniment narratiu. És

molt important analitzar què succeeix i quins canvis provoquen les escenes en els

personatges i en l’estructura. Si en el decurs d’una escena no succeeix res, un

mateix s’ha de qüestionar si l’ha de mantenir o pot prescindir d’ella.
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• El cop d efecte apareix dins de l’escena. És un canvi de comportament

acció/reacció, que de mica en mica va donant forma al gir que s’ha de produir a

l’escena. La història que escrivim ha d’anar causant cops d’efecte contínuament.

• Una seqüència és un conjunt d’escenes –entre 2 i 5– que finalitzen amb un

impacte més gran que qualsevol altre que pugui haver-hi en una escena prèvia.

• A partir d’una sèrie de seqüències sorgeix l’acte, on s’assoleix el punt més

important en una escena de clímax, que provoca un gran canvi en els valors. L’acte

és el conjunt més poderós que hi ha, per sobre de qualsevol seqüència o escena

anterior.

Un cop assolits aquests conceptes estructurals d’un guió, ja es pot començar a treballar.

Primer de tot s’ha de tenir clar que la història que expliquem, en essència, és un enorme

esdeveniment principal. Els actes que la formen han d’anar desenvolupant-se fins assolir un

clímax en l’últim acte (clímax narratiu) que comporta un canvi complet i irreversible.

La trama de la història sorgeix de l’elecció que duu a terme el guionista quan selecciona

uns esdeveniments i el temps que els emmarqui. No obstant, també existeix l’anomenada no-

trama o pel·lícules que no expliquen una història.

La trama més tòpica acostuma a anomenar-se disseny clàssic. Els elements que hi solen

aparèixer són: un protagonista actiu que constantment lluita per aconseguir quelcom, un

antagonista que intenta fer fracassar el protagonista, una franja temporal contínua i un final

tancat de canvi irreversible.

En el cas de no voler seguir el disseny clàssic, ens trobaríem davant d’una sèrie de

decisions on hauríem d’escollir segons l’estructura que volguéssim aconseguir:

• Final tancat o final obert: en el final tancat, totes les preguntes plantejades durant

la història queden contestades i hi ha un canvi total i definitiu, mentre que en el

final obert, algunes de les preguntes no obtenen resposta i per tant, en mans del

públic queda deduir què pot haver passat i treure les seves pròpies conclusions.

• Conflicte extern o conflicte intern: en el conflicte extern, el protagonista lluita

per alguna cosa física, que pot anar des de les seves relacions personals fins a la

lluita per a la supervivència, però en qualsevol cas ha de ser una cosa perceptible i

palpable. D’altra banda, el conflicte intern destaca per tractar-se d’una lluita que té

el mateix protagonista amb els seus propis pensaments i sentiments.
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• Un únic protagonista o protagonistes múltiples: la història pot mostrar un únic

protagonista, que sigui el centre de tot, o pel contrari, diversos protagonistes que

tinguin quelcom en comú o que cadascun posseeixi la seva pròpia trama.

• Un protagonista actiu o passiu: el protagonista actiu persegueix un desig que el

portarà a una sèrie de conflictes amb les persones i amb el món del seu voltant,

mentre que el protagonista passiu es mostrarà inactiu a l’hora de perseguir el propi

objectiu.

• El temps lineal o temps no lineal: la història que s’explica amb un ordre

cronològic i que el públic pot seguir sense cap mena de problema, està explicada

amb un temps lineal. En canvi, una que ho faci amb salts temporals continus i on

el públic no sàpiga ben bé què passa estarà explicada amb un temps no lineal.

• Casualitat o causalitat: la causalitat explica una història on els fets tenen uns

motius que produeixen uns efectes, i on aquests es converteixen en causes d’uns

altres efectes. D’altra banda, la casualitat mostra un món fictici on hi ha fets sense

un motiu aparent que no provoquen cap efecte, i que per tant, únicament

compliquen la trama.

• Realitats coherents o realitats incoherents: les realitats coherents mostren una

manera de relacionar-se els personatges i el món, i que mantenen tota la seva

coherència al llarg de la història per crear un significat. Les realitats incoherents ho

barregen tot per crear una sensació d’absurd.

El bon guionista és el que coneix el món en el que es desenvolupa la seva història.

L’ambientació de la història depèn de quatre punts clau: el període (lloc temporal o època

que ocupa la història), la duració (extensió de la història a través de la línia del temps), la

localització (lloc on succeeix la història dins de l’espai) i el nivell de conflicte (posició on es

troba la història dins de la societat).

L’estructura i l’ambientació estan estretament lligades dins del guió, ja que depenent de

l’ambientació on la situem, podrem posar unes idees o no. No obstant, el propi guió també

aporta una sèrie de limitacions: una història que es narra en un món molt gran és més difícil

de conèixer que una que es concentri en un món petit, on puguem saber com és el territori i

els personatges. La millor solució a aquest problema és la investigació que pugui dur a terme

un mateix per arribar a comprendre tot allò que envolta el guió.
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1.2.- L estructura general del guió

Tots els guions tenen un disseny semblant i consten de les següents parts: l’incident

incitador (l’origen de tot), les complicacions progressives, la crisi, el clímax i la resolució.

L’estructura de la història variarà segon el nombre de canvis importants que es produeixin i el

lloc on col·loquem l’incident incitador.

1.2.1.- L incident incitador

L’incident incitador és un esdeveniment dinàmic i completament desenvolupat que

provoca un desequilibri, generalment en la vida del protagonista (en algunes ocasions és el

propi protagonista qui l’origina). L’incident incitador també actua com anunci d’allò que

passarà durant el clímax final.

A l’inici, el protagonista és capaç de controlar la seva vida (amb èxits i fracassos), però

després de l’incident incitador, aquesta oscil·lació es dirigeix cap a quelcom positiu o negatiu

(fig. 1).

+  Incident incitador

 +

 _

           _

(fig. 1) Esquema de l oscil·lació que hi ha en la vida del protagonista fins arribar al

incident incitador, on la vida del personatge pot encaminar-se cap a una situació positiva o

negativa. Font: McKEE, Robert El Guión.

L’incident incitador pot sorgir dins el context de la història casualment o per una decisió

presa per algun dels personatges. Acostuma a situar-se a la primera quarta part de la història i

s’ha d’intentar presentar-lo el més ràpid possible, però sempre pensant en situar-lo en el

moment més adequat. A més a més, ha de servir com a ganxo pel públic, és a dir, que ha de

captar l’atenció del espectador i sobretot, no limitar-se únicament a causar un efecte

emocional.
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Una altra característica de l’incident incitador és que ha d’estar d’acord amb el món que

hem creat i a l’hora d’escriure’l ha de crear un desequilibri en el personatge principal.

A vegades és necessari un muntatge (introducció) per crear l’incident incitador. El

protagonista, davant d’aquest esdeveniment, ha de reaccionar i voler recuperar l’equilibri

inicial. A més a més, l’incident incitador contribueix a que el protagonista persegueixi el seu

desig (ja sigui una cosa material o no). Els personatges més complexos, a part de cercar el

desig conscient, creen una altra recerca d’un desig inconscient.

Aquests desigs que busca el protagonista i els esforços que fa per recuperar l’equilibri

inicial, donen forma al que es coneix com a columna vertebral de la història. La columna

vertebral identifica el desig del protagonista: sempre predomina el desig inconscient sobre el

desig conscient.

1.2.2.- Les complicacions progressives

Les complicacions progressives formen el cos de la història i engloben des de l’incident

incitador fins al clímax final. Amb aquestes complicacions s’obliga al protagonista a que s’hi

enfronti i es trobi en situacions sense retorn. Sense complicacions no hi ha història. Cal tenir

en compte els tres graus de complicacions (o conflictes): l’intern, el personal i l’extra-

personal.

La història que creem no pot retrocedir a accions de menor magnitud, sinó que ha d’anar

evolucionant cap a un punt on l’acció sigui inimaginable pel públic. Per tal de no caure en

l’error de disminuir la intensitat de cada escena, hem de crear moltes escenes diferents que

ens permetin escollir les més interessants, i sobretot, evitar repetir-nos.

Tota història es divideix en actes, que són les estructures més grans que pot posseir.

Normalment, com més llarga sigui la història, més actes haurà de tenir. Un llargmetratge ha

de constar de tres actes com a mínim.

En el primer (d’una durada aproximada d’una quarta part de la història) és on s’ha de

trobar l’incident incitador. El segon (que avarca tota la part central de la història) narra les

complicacions progressives. I el tercer (acostuma a ser el més breu de tots) ha de tenir una

acció ràpida que ens apropi al clímax final (fig. 2).
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   Incident incitador

1er. Acte   2on. Acte  3er. Acte

Trama central--------------------------------70 min.---------------------------------------

    1                  30    100  118   120 (minuts)

(fig. 2) Representació gràfica de la distribució dels actes al llarg de la pel·lícula. Font:

McKEE, Robert El Guión.

Perquè en el segon acte no decaigui el ritme ni es perdi l’interès, hi ha dues possibles

solucions:

• Afegir trames secundàries.

• Afegir més actes.

No obstant, d’aquestes possibles solucions en deriven dos problemes:

• Al afegir trames secundàries apareix un major número de clímax i d’actes, i per

tant, és probable caure en estereotips per omplir-los.

• Com més actes s’afegeixin, l’impacte de cada clímax disminuirà i com a resultat

apareixerà la repetició.

Les trames secundàries, a part de donar vida a les complicacions progressives i allargar

el segon acte, també poden ser utilitzades per:

• Contradir la idea controladora de la trama central i emfatitzar la pel·lícula amb

ironia.

• Enriquir la pel·lícula amb variacions sobre un mateix tema.

• Retardar l’incident incitador de la trama principal.

• Complicar la trama principal.
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1.2.3.- La crisi

La crisi representa l’última decisió que pren el protagonista. És una escena obligatòria en

el decurs de la història i que ha d’anar unida al clímax per allargar l’emoció creada

inicialment. A més a més, ha de plantejar un vertader dilema al protagonista (un enfrontament

als seus temors, realitzar un acte de valentia, derrotar algú…). Depenent de com resolgui

aquest dilema, el protagonista mostrarà la seva autèntica personalitat.

De crisis, en poden haver moltes, però la que sorprèn més és la que origina una separació

entre el que la gent s’espera i el resultat. D’aquesta manera, tot el que el públic hagi anat

pensant al llarg de la pel·lícula es veurà capgirat i provocarà un sentiment de sorpresa i

satisfacció.

Un altre punt a tenir en compte a l’hora d’elaborar la crisi és escollir el moment més idoni.

Primer de tot s’ha de valorar quina llargada té el clímax, per poder saber on col·locar-la.

També cal tenir en compte que no és recomanable col·locar la crisi just després de l’incident

incitador, ja que és possible caure en la repetició.

1.2.4.- El clímax

El clímax és un gran canvi al final de la història (d’uns vint minuts de durada) que ha de

desprendre significat, és a dir, emocions que arribin directament al públic i que el satisfacin.

L’acció del clímax ha d’estar d’acord amb el context de tota la història. Per tant, si el final

resulta poc creïble (o està allunyat del conjunt de la pel·lícula), la història no serà ben rebuda.

D’altra banda, el clímax és un element imprescindible: sense clímax no hi ha història. Segons

Truffaut, el clímax ha de ser una imatge capaç de concentrar tota l’emoció del final.

Un cop ja hem decidit el gran final, no l’hem d’escriure al final del guió, sinó que ho hem

de fer a la inversa: començar a crear el clímax a partir d’allò que volem transmetre. Un efecte

que normalment sorprèn és resoldre els clímaxs de les diverses històries secundàries en el

clímax de la història principal. Si no pot ser així, primer de tot resoldrem les trames

secundàries i després la trama central.

Finalment, a mesura que anem escrivint el conjunt del guió hem d’anar encaminant el

públic cap a un tipus de clímax (positiu, negatiu o irònic), però sempre d’una manera que ell

no s’ho esperi.
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1.2.5.- La resolució

La resolució és el material que queda després del clímax. Pot ser de tres formes diferents:

• Després del clímax de la trama central, encara pot quedar alguna trama secundària

sense resoldre i és en aquest moment quan s’ha de fer. No obstant, al públic se li

pot fer pesat aguantar, després del gran clímax, una altra acció de menys intensitat.

• Mostrar els efectes secundaris que provoca el clímax principal al voltant de tots els

personatges de la història, ja siguin principals o secundaris.

• Simplement crear una resolució perquè el públic quedi totalment satisfet i pugui

recuperar les forces després de l’emoció del clímax central.
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1.3.- Inici del disseny narratiu

Abans de començar a escriure res, s’ha de tenir molt clar i determinat el món on transcorre

la història. Qualsevol element que entri o surti d’aquest món (ja sigui un personatge o una

acció) primer de tot s’ha de pensar què aportarà al conjunt, per què apareix… Cap element pot

aparèixer perquè sí; darrera ha d’haver-hi un motiu.

Un altre punt a tenir clar és que, autenticitat no té res a veure amb realitat. Una pel·lícula

pot mostrar un món totalment imaginari i ser autèntica, és a dir, que sigui coherent en si

mateixa, profunda i detallada. Com més autèntica sigui una història, més opinions causarà en

el públic.

Quan volem crear una història hem de pensar en dues idees que limiten el procés de

creació: la premissa (idea que fa sorgir la història) i la idea controladora (el significat de

tota la història que expliquem). Nosaltres ens centrarem en la segona.

La idea controladora (també coneguda com a tema) no s’ha d’explicar a través dels

diàlegs, sinó que ha de ser el propi espectador qui la dedueixi a partir del que veu. A trets

generals, la idea controladora és l’explicació, amb no més d’una frase, de com i què passa al

llarg de tota la història, des del principi fins al final. Aquesta idea la podem trobar un cop hem

acabat la història o bé desenvolupant la història a partir del tema que hàgim escollit. De totes

maneres, el que no hem de fer mai és mostrar idees massa extremes del tema que hem escollit.

Durant tota la història hem d’anar mantenint un equilibri. Si no ho fem, correm el risc de

caure en la intenció moralitzadora.

Les idees controladores que escriuen els guionistes es poden classificar en tres grans

blocs: idealistes, pessimistes i iròniques.

• Idealistes: històries amb un final feliç, és a dir, que tenen un clímax final positiu.

• Pessimistes: històries amb un final trist o tràgic, és a dir, que tenen un clímax final

negatiu.

• Iròniques: històries amb un final feliç, però al mateix temps trist, és a dir, un

clímax final positiu i al mateix temps negatiu. Aquest tipus d’idees controladores

són les que tenen una visió més realista de la vida i generalment desperten més

opinions al públic. Per tant, quan un guionista fa una història d’aquestes

característiques, s’ha de responsabilitzar de l’opinió que en pugui extreure el

públic i explicar la “veritat  que ell cregui.
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1.4.- Els personatges

Abans de començar a desenvolupar els personatges, hem de diferenciar entre personatge i

caracterització.

La caracterització és la suma de totes les qualitats que posseeix l’ésser humà (des de

l’edat, fins a la intel·ligència, passant per l’estil de parla…) és a dir, coses que podríem

esbrinar simplement observant la gent del nostre entorn. Però totes aquestes qualitats no són

el personatge. L’única manera de conèixer com és un personatge és observant com soluciona

els problemes i les dificultats que es va trobant al llarg de la història. Tot i que el veritable

secret d’un bon guió entorn a un personatge, no només es basa en revelar la personalitat

d’aquest, sinó en fer girar la naturalesa interna (ja sigui per bé o per mal) durant la narració.

El públic ha de poder creure que un personatge és capaç de fer el que fa gràcies a les

característiques que posseeix. Per tant, l’estructura del guió va íntimament lligada amb els

personatges i amb les seves característiques. Per exemple, si la part final (clímax final) no

manté cap lligam entre les característiques del personatge i l’acció, el clímax final pot

esdevenir, amb tota seguretat, una cosa inversemblant.

Generalment, el protagonista és un únic personatge, tot i que a vegades poden existir-ne

dos, tres o fins i tot un grup. En el cas que n’hi hagi més d’un, tot el conjunt de protagonistes

s’haurà de moure per la mateixa motivació i/o desig. També hi ha la possibilitat de l’aparició

de múltiples protagonistes, que a diferència dels anteriors, persegueixin desigs independents.

Una altra cosa important a tenir en compte és que el protagonista d’una història no ha de

ser obligatòriament humà. I també hi ha la possibilitat que a mitja història, es canviï el

protagonista.

Normalment, tots el personatges que actuen com a protagonistes al llarg d’un guió

posseeixen unes característiques comunes. Aquestes, a grans trets, són:

• Una forta força de voluntat.

• Persecució dels desigs que coneixen i volen (desig conscient).

• En ocasions, persecució dels desigs de forma involuntària (desig inconscient).

• Persecució del desig d’una manera convincent.

• Com a mínim, una oportunitat d’aconseguir el que volen.

• Crear certa empatia al públic, encara que els personatges siguin o no simpàtics.
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I a l’hora d’escriure’ls, cal seguir tres màximes:

• L’actor ha de poder fer seu el personatge i crear part d’ell, com ara els gestos, el to

de veu… Per tant, si no és molt important, és millor evitar omplir pàgines amb

descripcions.

• Tot personatge que es creï ha de ser important pel guionista. Si al guionista no

agrada o no el convenç, és millor no incloure’l al guió.

• Tots els personatges mostren els coneixements i les experiències d’un mateix.

Per començar a escriure hem de veure com reaccionarien els nostres personatges en

accions concretes. D’aquesta manera determinem com seran les seves actuacions al llarg de la

història.

D’altra banda, cada personatge és un món i en el centre d’aquest món hi és ell. A més a

més, dins d’aquest món particular van sorgint diferents conflictes. La manera com el

personatge resol aquests conflictes l’encaminen cap al desig que persegueix i acaben de donar

forma a la seva autèntica personalitat. Així que, com més s’arrisqui pel desig, més gran serà el

risc que pugui patir.

També és important que hi hagi certa variabilitat de personatges. Com més diferenciats

siguin entre ells, més interessant serà la història i per tant, guanyarà en dinàmica.

A mesura que va avançant la història, es van creant nous conflictes que els personatges

han d’anar resolent. Per tal que aquestes accions causin un efecte, s’han d’escriure des de dins

cap en fora, és a dir, primer les hem de viure nosaltres com a personatges, i si ens causen una

reacció emotiva, les escrivim. No obstant, únicament no ens hem de limitar a observar

l’escena des d’un únic punt de vista, sinó que hem de pensar com veuen els altres personatges

les accions i intentar imaginar quines altres maneres d’actuar podria dur a terme el

personatge: què passaria si es contradigués a ell mateix i quines reaccions tindria.
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1.5.- La importància de l escena

Una escena (com ja hem dit anteriorment) és un fragment de la història que canvia un

valor en la vida d’algun personatge; produeix un canvi menor, però significatiu. El clímax

d’una seqüència estarà format per una escena que produeixi un canvi moderat, i el clímax

d’un acte estarà constituït per una escena que produeixi un gir gran.

Les escenes han de crear expectatives al públic i que, quan hi hagi un canvi, es creï una

sensació de plaer. És important que en cada escena es produeixi un canvi que expressi la

nostre visió. Sobretot, mai s’ha d’explicar el que volem a través dels personatges, sinó que ho

hem de fer a través de les accions.

Per tal de complir aquest principi, hem de crear muntatges (explicacions del que volem

amb diverses capes i que l’espectador pot anar unint) i recompenses (ponts que uneixin les

diferents accions que hi hagin).

L’experiència emocional que afecta el públic s’ha de crear a partir del plaer i el dolor amb

les variants que comporten aquests dos sentiments. Per crear l’emoció hem de tenir clars 3

punts:

• Hem de sentir empatia pel personatge.

• Hem de saber què vol i voler que aconsegueixi el seu desig.

• Hem de comprendre quins valors es juga el personatge amb les seves accions.

La història ha de crear alternances entre les emocions positives i negatives per tal de

complir la llei de les recompenses decreixents: com més experimentem una emoció, menys

efecte produirà.

A partir de les emocions (experiència breu que aconsegueix el punt màxim i decau

ràpidament), es crea el sentiment (experiència duradora al llarg d’un període de la nostre

vida). En el cinema, els sentiments es creen a partir de la il·luminació i el color, el ritme de

l’acció, la banda sonora, els diàlegs, el muntatge… El sentiment (o estat anímic) en cap

moment substituirà l’emoció; simplement l’especificarà.

Les accions es basen en les eleccions que fa el personatge, que generalment tendiran a

anar cap al que ell consideri correcte. No obstant, les eleccions entre el bé i el mal no causaran

cap decisió. Una decisió ha d’implicar un dilema. Per tal que aquestes decisions tinguin un
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grau d’interès més elevat, s’han de crear més d’una opció i no limitar-se entre el bé i el mal.

La veritable elecció la farà el personatge que esculli entre més de dues opcions.

A l’hora d’escriure les escenes, primer hem de crear el text (elements propis del cinema:

so, imatges, moviment…) i després el sub-text (comportament, sentiments… de les

persones). Una escena que es basi únicament en el text no funcionarà. S’ha de crear un món

paral·lel, el sub-text, que expliqui el mateix que el text, però d’una forma indirecta i semblant

a la realitat.

1.5.1.- Anàlisi d una escena

Per analitzar si una escena convé pel desenvolupament de la història o no, s’han de seguir

una sèrie de passos. Primer de tot hem de separar el text de l’escena del sub-text. Després s’ha

de seguir un procediment dividit en cinc punts:

• Primer pas: definir el conflicte. Ens hem de qüestionar qui governa l’escena, què

la motiva i per què succeeix. Més tard hem de revisar el text i el sub-text buscant

què vol aconseguir el personatge.

• Segon pas: identificar de quin tipus (positiu o negatiu) és el valor inicial que es

modificarà durant l’escena.

• Tercer pas: dividir l’escena en cops d’efecte. Un cop d efecte és un intercanvi

entre l’acció d’un personatge i la reacció d’un altre. Primer haurem de veure

l’actuació que fa el personatge i després les conseqüències. Aquestes accions les

anotarem amb una frase i seguirem aplicant el mateix procediment al final de

l’escena.

• Quart pas: identificar el valor final de l’escena i comparar-lo amb el primer. Si el

valor es manté igual, vol dir que no ha succeït res al llarg d’aquesta escena.

• Cinquè pas: revisar tots els cops d’efecte que hi ha al llarg de l’escena i intentar

localitzar el més important, el que proporciona un canvi de valor al final.

Un cop analitzada l’escena, ja es pot decidir si aquesta convé pel decurs del guió o

simplement ocupa espai i temps. Si és així, l’haurem d’eliminar; sinó, podrem mantenir-la.
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1.6.- Comença la composició

Tota història ha d’estar ben unificada. Cada un dels seus components han d’estar

estretament lligats els uns amb els altres. Per exemple, entre l’incident incitador i la història

ha d’haver-hi una relació estreta que es vagi mantinent al llarg de tota la pel·lícula. No

obstant, també hi ha d’haver varietat temàtica. Únicament no ens podem centrar en un tema.

Hem de ser capaços de crear varietat per evitar la monotonia.

Un altre aspecte important és que la història ha de ser una barreja intel·ligent d’acció i

tranquil·litat. No podem fer únicament una història d’acció perquè el públic quedarà

“exhaust” i tampoc pot ser una història extremadament tranquil·la perquè acabarem

“adormint” el públic. Hem de buscar el punt entremig.

El ritme de la història ve marcat per l’extensió de les escenes. De mitjana, un escena ha de

durar més o menys dos minuts i mig, que traduïts a paper equivaldrien a dos fulls i mig. Per

tant, si ens allarguem massa en cada escena, la història agafarà un ritme lent que acabarà

cansant l’espectador.

El tempo el marca l’activitat que es desenvolupa al llarg d’una escena. El tempo de la

història ha d’anar creixent progressivament, sense accelerar-se ni retardar-se en cap moment.

Per expressar la progressió de la història es fan servir 4 tècniques:

• La progressió social: les accions dels personatges s’han d’anar ampliant i

finalment produir un impacte en la societat que els envolta. Aquest efecte ha

d’anar augmentant gradualment.

• La progressió personal: a partir de la recerca de l’equilibri intern del personatge,

s’ha d’aprofundir en les relacions i en la vida interna d’aquest.

• L’ascensió simbòlica: a través de les imatges de la història hem d’anar creant

gradualment una càrrega simbòlica.

• L’ascensió irònica: jugar entre les paraules i el seu significat. La progressió que

creem s’ha d’anar convertint en ironia (contradir allò que ensenyem amb allò que

és en realitat). És molt important no senyalitzar la ironia directament; la ironia ha

de ser un missatge subliminal.

Per finalitzar, entre escena i escena necessitem un element de transició que uneixi el final

de l’escena A amb l’inici de l’escena B. Aquest pont de transició s’utilitza perquè el públic no
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rebi l’acció directament, sinó que ho faci amb suavitat. Aquests elements de transició poden

ser de dos tipus:

• Elements comuns entre les dues escenes.

• Elements oposats entre les dues escenes.

1.6.1.- El principi de l antagonisme

El principi de l antagonisme diu que una història només pot resultar emocionant i

impressionant si té unes bones forces antagonistes. Com a forces antagonistes entenem tot allò

que s’oposi a la voluntat i al desig del protagonista. Com més fort sigui l’enfrontament entre

les forces del protagonista i les de l’antagonista, més fort serà clímax.

Per comprovar si les nostres forces antagonistes estan capacitades per fer canviar el cantó

positiu cap a una altra direcció, identificarem les tres vies que pot seguir: el contrari,

l’antònim i la negació de la negació. Com més antagonista sigui la força, més impacte

causarà al públic (fig. 3).

   Valentia    Temor

   Positiu     Contrari

   Negació de la negació  Antònim

   Covardia percebuda   Covardia

   com valentia.

(fig. 3) Exemple de les tres vies antagòniques. Font: McKEE, Robert El Guión.

1.6.2.- Les explicacions

Les explicacions del guió no s’han d’explicar mai a través dels diàlegs dels personatges.

Per tal d’aconseguir-ho, dramatitzarem les explicacions amb la finalitat d’aprofundir en el

conflicte i transmetre la informació. Un principi bastant efectiu i fàcil d’entendre és:

ensenya, no s explica. Aquesta norma s’ha d’aplicar tant en els personatges com en els

moviments de càmera.
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Hi ha un altre aspecte que també s’ha de tenir en compte per evitar-lo: les anomenades

escenes de Califòrnia. Aquest tipus d’escenes presenten dos desconeguts que, només

començar una conversació, ja s’expliquen tots els seus secrets. Normalment resulten falses i

forçades. No obstant, hi ha guionistes que estan a favor d’aquestes escenes i argumenten que a

la vida real existeixen situacions similars.

Per donar a conèixer les explicacions biogràfiques dels personatges, es pot començar a

narrar la història des de la seva infantesa i anar fent salts en el temps fins arribar al punt on

transcorri la trama principal.

Una altra solució per saber coses del passat dels nostres personatges, pot ser aprofitar els

moments on hi hagin revelacions importants per a ells. Quan hi hagi un moment crític a la

història, podem fer-lo servir per explicar coses del passat que han comportat les situacions del

present.

Ja sigui fent servir un mètode o un altre, el que importa és que coneixent coses del passat,

podem comprendre coses del present.

1.6.2.1.- Tipus d explicacions

Per tal de donar explicacions al llarg de la història, hi ha un seguit de mètodes que ens

poden facilitar aquesta tasca. Són els següents:

El Flashback

Un flashback, a grans trets, és la introducció d’escenes del passat. Perquè un flashback

funcioni s’han de seguir uns passos específics:

• S’han de dramatitzar els flashbacks. Això vol dir que han d’incloure un incident

incitador propi, unes progressions i un punt d’inflexió.

• El flashback no s’ha de presentar fins que el públic no tingui la necessitat i el desig

de saber.

Les seqüències oníriques

Les seqüències oníriques són les explicacions que es fan a través dels somnis.

Normalment no acaben de funcionar del tot bé, però serveixen per donar certa varietat.
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El muntatge

El muntatge consisteix en una sèrie d’imatges tallades amb molta rapidesa que condensen

gran quantitat d’informació. Solen anar acompanyades d’efectes òptics. Com en el cas

anterior, resulten dèbils a l’hora d’explicar i poden convertir-se en elements pesats. És

recomanable evitar-los.

La veu en off

De la mateixa manera que els punts anterior, la veu en off serveix per explicar. Una bona

veu en off és la que, si s’elimina, la història segueix explicant el mateix. Si es compleix aquest

requisit, pot ser bo incloure-la dins del guió, ja que proporcionarà un contrapunt a la narració i

un contrast entre el que es veu i el que se sent.
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1.7.- El text del guió: el diàleg, la descripció i altres

El guió cinematogràfic conté un seguit de text que principalment es podria dividir en dos

grans blocs: el diàleg entre personatges i la descripció de l’acció. Aquests dos elements són

molt importants i formen la base d’allò que serà el nostre guió.

El diàleg: primer de tot ens ha de quedar ben clar que el diàleg no és una conversa. El

diàleg a la pantalla ha de ser breu i concís i ha seguir una direcció que produeixi un canvi en

l’argument. En el cinema, un 80% de tot el conjunt és imatge i la resta diàleg: per tant, del poc

que n’hi ha, ha de sortir-ne alguna cosa.

Si un diàleg es pot substituir per imatges, s’ha de fer. És més, quan ens disposem a crear

un diàleg primer ens hem de plantejar si podem “dir” el mateix amb imatges. D’aquesta

manera aconseguirem que quan hi hagi un diàleg important, aquest no quedi camuflat amb

diàlegs secundaris.

A més a més, el diàleg sota cap precepte ha de ser enrevessat i acadèmic (almenys que un

personatge, pel seu estatus social o qualsevol altre element, ho requereixi).

Quan s’escriu el guió, primer de tot es redacta la història i finalment s’hi afegeix el diàleg.

És important seguir aquest ordre perquè ens permetrà veure on és necessari i on no.

La descripció: al contrari que en la literatura, el guionista no pot utilitzar simples frases

per descriure accions. Ha de narrar d’una forma visual tot el que vol. Les accions sempre han

d’anar escrites en present, ja que “passen” en aquest precís instant. Tampoc es poden utilitzar

termes generals per referir-nos als elements que envolten l’acció: hem de ser el màxim

d’específics possible. D’altra banda, tots els termes relacionats amb els moviments de càmera

han de ser eliminats. Ens hem de limitar únicament a descriure l’acció.

A part d’aquests dos grans grups hi ha uns altres elements relacionats amb el text que

també són importants de conèixer:

El sistema imatges: són una sèrie d’imatges que al llarg de la pel·lícula van apareixent i

que proporcionen una comunicació subliminal amb la finalitat d’emocionar. No es pròpiament

un text, però serveixen com a substitut del diàleg.
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El títol: és una peça clau i fonamental a l’hora de vendre una pel·lícula al públic. El títol

serveix per preparar l’espectador d’allò que veurà a la pantalla. Les característiques bàsiques

que ha de tenir són: ha de ser breu i concís i ha de mantenir alguna relació amb la història.

La bíblia: és un resum a partir del qual sorgirà el guió. En la bíblia s’indica què parlen els

personatges, explica la història… Sota cap circumstància ha d’incloure diàlegs. A l’hora de

crear el guió, convertirem les descripcions de la bíblia en les accions de la pantalla i al final de

tot transformarem el que parlen els personatges en diàlegs.
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1.8.- Altres punts a tenir en compte durant l elaboració del guió

La història que estiguem fent ha de crear al públic dues sensacions principals que s’han

d’anar mantenint: la curiositat i la preocupació.

• La curiositat es basa en la necessitat de trobar respostes a preguntes plantejades.

Si la curiositat es manté, l’interès es mantindrà.

• La preocupació és la necessitat de trobar coses positives a la vida. El públic ha de

voler trobar un centre positiu en el conjunt de la història. Aquest punt s’ha de

trobar en els comportaments del protagonista amb el seu entorn.

Aquests dos punts es poden trobar en tres graus diferents: Misteri, Suspens i Ironia.

• En el misteri, el públic sap menys que els personatges.

• En el suspens, el públic i els personatges saben el mateix.

• En la ironia, el públic sap més que els personatges.

Les sorpreses i les coincidències sempre s’han de plantejar d’una forma ben coherent. Hi

ha dos tipus de sorpreses: les reals (ensenyen el que veritablement hi ha darrera de la història)

i les barates (ensenyen alguna cosa que allunya el públic de la veritable història); mentre que

les coincidències, per tal que tinguin una lògica, han de seguir dos punts: primer de tot s’han

d’explicar el més aviat possible perquè adquireixin un significat i segon, mai una coincidència

ha de ser utilitzada per solucionar el final de la història.

El punt de vista adquireix dos significats:

• Des d’on s’observa l’escena.

• Fa referència a la visió que adquireix el guionista quan crea la història, és a dir, els

punts que transmetrà amb el guió. Aquest punt és important perquè permet

imaginar diferents possibilitats que inclinin el guió cap a una visió o cap a una

altra.
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El problema de l adaptació

El principal problema que comporta l’adaptació és el següent: com més pura sigui l’obra

(que es centri únicament en un nivell de conflicte intern), més difícil i pitjor sortirà la

pel·lícula. A més a més, el guionista, quan adapti una novel·la, ha d’estar disposat a tornar a

crear, a re-inventar coses.
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1.9.- Comparació de la teoria amb la pràctica

Tal i com ja he dit només començar aquest apartat (Com es fa un guió cinematogràfic?),

per escriure guions no hi ha cap fórmula màgica: cadascú té el seu mètode, tot i que hi ha

manuals que aconsellen com fer-los. No obstant, aquest fet no és inusual: en gairebé tots els

camps artístics (on el que val és el talent de l’artista) cadascú fa servir les seves pròpies

tècniques. Per exemple, Stephen King, en el llibre Mientras escribo, diu que el secret de

l’escriptura resideix en escriure molt i en els coneixements que un mateix adquireix a còpia

d’anar intentant, no pas en els manuals ni cursets. En canvi hi ha altres autors que proposen

manuals amb unes normes estrictes a seguir.

Amb els guions cinematogràfics passa una cosa semblant: hi ha diversos mètodes que ens

poden ajudar (per exemple el d’en Robert McKee, a partir del qual he extret el mètode que jo

he explicat), però el que compte és que cada guionista intenti buscar el seu propi mètode.

De manuals per fer guions n’hi ha molts, i tots ells expliquen, d’una manera diferent, com

aconseguir el mateix. Alguns d’aquests altres autors són Syd Field, Dwight Swain, Antoine

Cucca… i cadascun té la seva pròpia metodologia.

Per exemple, Syd Field basa la seva teoria en dividir el guió en tres actes (l’acte 1 o

presentació, l’acte 2 o confrontació i l’acte 3 o resolució del conflicte principal), i entre mig

dels actes, és a dir, entre el primer i el segon, i entre el segon i el tercer, cal afegir els punts

argumentals o cops d’efecte.

Un altre autor, Dwight Swain, resumeix en cinc punts com crear el guió: primer de tot, el

guionista ha de crear un passat que condueixi al present on transcorrerà la història; en segon

lloc, cal establir els elements de la història (personatges, escenaris…); en tercer lloc, el

guionista ha d’establir l’inici; en quart lloc, es planifiquen les crestes, punts on es marquen les

confrontacions dels personatges centrals; i finalment, s’han de resoldre les situacions inicials

o dubtes.

Conclusió: hi ha moltes maneres d’escriure guions. En aquests casos el millor és que

cadascú esculli el mètode que millor li vagi. De totes maneres el que ens ha de quedar clar és

que: no importa tant com ho fem, sinó el què volem aconseguir.
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2.- Aspectes tècnics relacionats amb el guió cinematogràfic

2.1.- Els plans i els moviments de càmera

Després d’haver vist com es fa un guió cinematogràfic, ha arribat l’hora de dividir el guió

en dos grans blocs. Per una banda tenim el guió literari i per l’altra, el guió tècnic. Les

diferències entre aquests dos són bastant notables: el guió literari inclou, exclusivament,

l’acció de la història dividida en seqüències, escenes… i els diàlegs; mentre que el guió

tècnic, a més a més dels aspectes anteriors, afegeix tota la part tècnica, com ara els tipus de

plans que s’usaran i els moviments de càmera corresponents a cada moment de l’acció.

Dins dels plans, que són la perspectiva espacial des d’on es veu l’escena, hi trobem els

següents tipus:

• El pla general: es caracteritza per un predomini del espai escènic sobre el

personatge. El seu ús és bàsicament per situar els elements que es mostren al llarg

de l’escena en un espai concret. Dins del pla general hi trobem:

1. El gran pla general: la seva finalitat és mostrar una visió panoràmica de

l’espai. Principalment s’utilitza per ensenyar un paisatge, però també

serveix per fer un contrast entre elements de diferents mides o per mostrar

una acció completa.

2. El pla general: ofereix una visió sencera d’un personatge o element.

3. El pla general concret: ensenya una visió quasi exacte del personatge i del

seu entorn.

• El pla tres quarts o americà: és el que ofereix una visió d’una persona tallada a

l’alçada dels genolls, tot i que s’ha de vigilar a on s’enquadra, ja que si s’enfoquen

el turmells o l’entrecuix es pot produir una impressió un tant desagradable.

• El pla mitjà: ofereix una visió en la que els personatges són enfocats a l’alçada de

la cintura. Normalment s’utilitza quan s’estableix una conversa entre dos

personatges.
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• El primer pla: centra la seva atenció en un únic punt, normalment la cara dels

personatges. Serveix per donar molta importància a l’acció que està transcorrent i

no pas en allò que pugui estar succeint en l’entorn.

• El primeríssim primer pla o pla de detall: ofereix la visió d’una part incompleta

d’un element per tal d’emfatitzar allò que succeeix. No obstant, l’abús d’aquest pla

pot comportar un cert esgotament visual per a l’espectador.

D’altra banda, els moviments de càmera fan referència, com el mateix nom indica, a els

moviments que duu a terme la càmera al llarg de l’acció. Els més usuals són els següents:

• La panoràmica: és un moviment de la càmera sobre un eix, que pot ser en

vertical, diagonal o horitzontal (el més comú de tots tres). La finalitat pot ser de

caràcter descriptiu (tant d’un personatge com d’un paisatge), d’acompanyament

(seguiment d’un element en moviment) o per associar més d’un personatge.

• L’ escombrat : és una panoràmica feta ràpidament per difuminar la imatge.

Normalment s’utilitza com a recurs estilístic.

• Els tràvelings: la càmera es desplaça en relació a l’escenari. Normalment es

col·loca la càmera sobre unes vies per facilitar el moviment. Els tràvelings

permeten dotar la imatge de moviment.

• El Zoom o tràveling òptic: no és pròpiament un moviment de càmera, ja que

aquesta es manté quieta, i tampoc compleix la funció del tràveling perquè la

perspectiva de la càmera no varia, però sí que modifica les dimensions de l’escena

gràcies a uns objectius focals.

• L’Steadycam: és un moviment lliure de la càmera. És possible gràcies a un sistema

de suspensió i absorció del moviment que permet realitzar preses impossibles de

fer amb un tràveling.
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• El cap calent: és un moviment del cap de la càmera que s’aconsegueix gràcies a

un sistema d’eixos que permeten qualsevol moviment a diferents alçades. Permet

veure la imatge des de tots els punts de vista possibles.

• La càmera en mà: és un moviment associat principalment al punt de vista

subjectiu, tot i que actualment es relaciona a una sensació de realisme.

• La grua o tràvelings verticals: són moviments amplis ascendents o descendents

per situar la càmera a grans altures.

Tots aquests elements normalment els decideix el director, no pas el guionista. A l’hora

d’afegir-los, hi ha dos possibles sistemes: el primer, redactar en el mateix guió què volem en

cada moment; i el segon, dibuixar cada escena.

Aquest últim procediment es coneix com a Story Board. Les imatges del Story Board

solen ser dibuixades a mà alçada i són força esquemàtiques, intentant mostrar en cada dibuix

els diferents plans o punts de vista. A vegades, a sota de les imatges s’anoten els diàlegs o

detalls importants pel desenvolupament de l’escena.
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2.2.- La banda sonora

El terme banda sonora acostumem a utilitzar-lo de forma errònia, ja que la banda sonora

l’associem només a la música, i en realitat, és la veu, la música i els efectes sonors. Per tant,

la banda sonora (entenent-la com el conjunt d’aquests tres elements) va directament

relacionada amb el guió cinematogràfic i és imprescindible pel decurs de la història. Els tres

elements que composen la banda sonora han d’estar d’acord amb el context d’allò que veiem:

el seu ús ha de ser amb un raonament i buscant unes conseqüències.

El primer d’aquests elements és la veu (o diàlegs). La veu compon el fil conductor de

l’argument; és la que ens introdueix en la història i ens permet comprendre allò que veiem. En

la majoria de casos, la veu es relaciona directament amb la imatge, tot i que hi ha algunes

excepcions.

Segons les aplicacions que fem de la veu, la classificarem en:

• Veu In: és aquella veu que sorgeix de l’articulació directa. Correspon amb la

imatge que veiem en aquells moments. Dins de la “veu In” també s’hi inclouen els

elements sonors que queden fora del pla, però que hi estan relacionats.

• Veu Out: la veu surt directament dels llavis de la persona que l’articula, però a

diferència de l’anterior, l’entorn no intervé en cap moment. Aquest tipus de veu és

típic en el decurs d’entrevistes, informatius o en un primeríssim primer pla

cinematogràfic.

• Veu Trought: veiem el personatge que parla, però no veiem l’articulació per

diferents motius, per exemple perquè està d’esquenes a la càmera o simplement no

li enfoquen la boca.

• Veu en Off: el seu ús depèn d’allò que estiguem fent. En el cas d’una pel·lícula, la

veu en off serà un element que donarà un contrapunt al discurs narratiu, com ja

s’ha vist anteriorment.

La música, segon element de la banda sonora, es classifica en dos blocs: la música

empàtica o diegètica i la anempàtica o extradiegètica.
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• La música empàtica o diegètica té com a finalitat transmetre emocions o

qualsevol altre sentiment que estigui relacionat amb allò que estiguem veient. Dins

d’aquest bloc també s’hi inclou la música composada expressament per a la

pel·lícula que manté una relació amb tot el que veiem. No obstant, aquesta última

premissa no tots els autors que escriuen sobre el tema la comparteixen, ja que n’hi

ha que diuen que tota la música original o composada expressament forma part de

la música anempàtica o extradiegètica.

• La música anempàtica o extradiegètica és aquella que no manté cap relació amb

tot allò que puguem estar veient, i tal i com ja he dit, alguns autors inclouen la

música original dins d’aquest bloc.

Hi ha dos aspectes relacionats amb la música que cal tenir en compte. El primer és que, a

part d’aquests dos tipus de música, també existeix el que s’anomena Leit-motive o banda

sonora principal, que és una melodia que ens fa recordar unes imatges o el títol de la pel·lícula

en qüestió.

El segon és la comercialització d’aquesta música sota el concepte de banda sonora,

utilitzant-lo de forma errònia. Últimament es pretén explotar tant el mercat cinematogràfic

com el musical i per fer-ho, cada cop s’inclouen més cançons de grups coneguts a les bandes

sonores per promocionar el film, tot i que aquestes a vegades només surten uns segons.

El tercer i últim element de la banda sonora és els efectes sonors. Generalment ajuden a

introduir l’espectador dins de l’entorn i li proporcionen una sensació de ser dins de la

pel·lícula.

Els efectes sonors generalment es produeixen durant la fase de post-producció d’un film,

ja que durant el decurs del rodatge poden resultar molestos. Tots els efectes sonors que no es

poden produir durant gravació, més tard són afegits amb el nom d’efectes sala.

Finalment, s’ha de tenir ben clara la diferència que existeix entre els efectes sonors i la

música-veu: la música i la veu tenen una projecció directa i entren directament a l’espectador,

mentre que els efectes sonors es mouen en un segon pla i van proporcionant una sensació de

profunditat al llarg de la pel·lícula.
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3.- Anàlisi comparatiu entre novel·les i versions cinematogràfiques

Adaptar novel·les a la gran pantalla no és un fet nou i innovador. Des dels inicis de la

història del cinema ja se n’adaptaven, i actualment, un alt percentatge de les pel·lícules que es

produeixen estan basades en clàssics, best-sellers, còmics… Però, què varia entre les dues

versions?

En aquest punt intentarem veure, a trets generals, quins aspectes es modifiquen i quins es

mantenen. Per fer-ho, utilitzarem tres novel·les amb les seves corresponents versions

cinematogràfiques, concretament La joven de la perla, Como agua para chocolate i La

lengua de las mariposas, que exemplifiquen tres possibles formes d’adaptacions.

Generalment, la versió cinematogràfica mai és exactament igual que la novel·la. Sempre

hi ha petites variacions (la importància d’un o més personatges, canvis en l’argument, temes

que ressalten més…) que poden ser beneficioses, però també perjudicials.

El canvi que més destaca en els tres exemples seleccionats és la pèrdua d’importància dels

personatges centrals. Això és degut al fet que les novel·les aprofundeixen molt més en la ment

i en les relacions dels protagonistes, cosa que en el cinema no es pot aconseguir tant

fàcilment. A més a més, en el cinema es dóna importància a altres personatges que a les

novel·les passen desapercebuts, i això provoca que l’acció es vegi des d’un altre punt de vista

que no sigui exclusivament el dels personatges centrals.

El cas on més es nota aquest canvi és sens dubte a La noia de la perla: els fets que

transcorren en el llibre els explica la seva protagonista, i per tant, ella opina i reflexiona sobre

el que veu i permet al lector incidir molt més a la seva ment. En canvi, la versió

cinematogràfica s’explica a través d’un ventall més ampli de personatges, cosa que permet

veure com reacciona cada un d’ells davant determinades accions.

A part d’aquest tret comú, cada versió cinematogràfica de les seleccionades té una

particularitat concreta. La noia de la perla, en el pas del llibre a la pantalla, perd molt en petits

detalls que doten la novel·la d’agilitat i significat. Només cal observar l’inici del llibre i el de

la pel·lícula. En el primer cas s’argumenta perquè la Griet ha de marxar de casa seva; se’ns

explica l’origen de tot: la situació familiar, els problemes del pare, l’economia… Tot això

introdueix al lector en un món concret i emmarcat. En canvi, en el segon cas se’ns presenta

una noia que per causes que l’espectador no acaba d’esbrinar amb certesa mai, va a parar a

casa del pintor Vermeer.
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D’altra banda ens trobem amb Como agua para chocolate. Aquest és un cas curiós i poc

freqüent, ja que es manté la història pràcticament intacte: l’argument és clavat, els diàlegs són

quasi idèntics… La causa d’aquest fet pot ser que tant la novel·la com el guió han estat escrits

per la mateixa persona. Això deu influenciar molt, ja que et permet conèixer molt bé el

material que has d’adaptar, i per tant, saber ben bé què pots eliminar i què no.

L’últim cas és contradictori respecte del primer. La pel·lícula La lengua de las mariposas

està basada en un conte homònim d’unes vint pàgines (inclòs en la novel·la ¿Qué me quieres

amor?); per tant, se li han afegit trames secundàries que, per una banda aporten més varietat

temàtica i allarguen la trama principal, però que per l’altra fan que la història central perdi

importància. Cal esmentar que aquestes històries secundàries afegides estan extretes d’altres

contes del mateix llibre, un fet peculiar i força interessant.

Havent vist aquests casos específics, podem concloure que a l’hora d’adaptar una novel·la

ens podem trobar amb diferents casos:

• On haurem de reduir el contingut de la novel·la, i per tant, seleccionar, segons el

que ens interessi, els aspectes que tindran més importància, els que passaran a un

segon pla, els que s’eliminaran i els que es modificaran.

• On podrem mantenir la història intacte.

• On disposarem d’una major llibertat, i per tant, podrem incloure elements nous,

com personatges, trames…

• Els personatges s’hauran d’adaptar al tipus d’adaptació que decidim fer, la qual

cosa vol dir que també haurem d’escollir des de quin punt de vista s’enfocarà la

història.
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3.1.- Anàlisi comparatiu relacionat amb Stephen King

Degut al fet que l’adaptació de la novel·la la faré a partir d’un llibre de Stephen King (La

chica que amaba a Tom Gordon), aprofitaré l’ocasió per comparar algunes de les seves

novel·les més emblemàtiques (Carrie, Misery, El resplandor i Los chicos del maíz) amb la

seva versió cinematogràfica. Es tracta d’observar, cas per cas i d’una manera més específica,

els aspectes que s’han comentat en el punt anterior.

Cal afegir que Stephen King és un dels autors de novel·les de terror més reconeguts

actualment, la qual cosa ha fet que gairebé totes les seves novel·les s’hagin adaptat a la gran

pantalla. Generalment, tant la crítica experta com els espectadors es posen d’acord en dir que,

les versions produïdes a partir d’una novel·la de Stephen King, o són molt bones (Carrie,

Misery, El resplandor, La milla verde, Cadena perpetua ) o són pèssimes (Los chicos del

maiz, Infierno blanco, El cortador de césped…).
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3.1.1.- Carrie

(Director de la versió cinematogràfica: Brian De Palma)

Carrie va ser la primera novel·la que va escriure Stephen King i

la primera en ser adaptada al cinema. Gràcies a la bona crítica del

llibre i de la pel·lícula, l’autor va començar a ser reconegut, però el

vertader èxit no li arribà fins que s’adaptà El Resplandor.

L’argument que explica la història de Carrie és el mateix en els

dos medis: la Carrie, una noia adolescent, és humiliada a l’escola

pels seus companys i martiritzada a casa seva per la religió i la seva

mare, fins que finalment, per una sèrie d’esdeveniments, decideix

venjar-se’n amb l’ajut dels poders psíquics que posseeix.

(Caràtula de la versió cinematogràfica)

Els esdeveniments transcorren en el mateix ordre tant en el llibre com en la pel·lícula.

L’únic punt que es veu modificat en el cinema respecte el llibre és el final. En el llibre, quan

la Carrie torna a casa després de la desgràcia, vol venjar-se de la seva mare d’una manera

explícita: vol fer-li pagar tot el mal que li ha causat al llarg de tota la seva vida. I ho

aconsegueix. No obstant, la mare també fereix la Carrie, clavant-li un ganivet. La Carrie surt

al carrer, es venja de tothom que s’ha rigut d’ella i acaba morint en mig del caos.

A la pel·lícula, la Carrie torna a casa seva a buscar el suport de la seva mare, o almenys les

intencions d’assassinar-la no són tan explícites. La seva mare, per contra de consolar la seva

filla, està disposada a matar-la i així fer desaparèixer la desgràcia de la seva vida. La mare li

clava un ganivet a l’esquena. Totes dues baixen a la cuina i allí, la Carrie utilitza els seus

poders per acabar amb la seva progenitora. Finalment, la casa s’ensorra per l’ira i l’odi que

sent la Carrie.

Personalment, considero que la pel·lícula està més ben resolta que el llibre. El final de la

pel·lícula és un clímax espectacular: es concentra tota l’acció final en un únic punt. Hi ha un

duel entre la mare i la filla que emociona a l’espectador, li desperta els sentiments i causa una

resposta.
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En canvi, en el llibre, el duel entre la mare i la filla perd importància perquè després

d’aquest fet, l’acció continua però d’una forma que es fa pesada pel lector, ja que el clímax

final ja s’ha viscut i el neguit de voler seguir llegint per saber què passarà ja no hi és.

La importància dels personatges es manté bastant igual entre el llibre i la pel·lícula,

sobretot pel que fa a la protagonista. Les dues versions ens mostren el personatge de la Carrie

com una noia que viu sota la pressió dels seus companys i sobretot de la seva mare, i

aconsegueixen que el lector i l’espectador sentin pena per la protagonista, tot i el que arriba a

fer al final. És molt important crear aquesta empatia pel personatge, encara que sigui dolent o

actuï d’una forma incorrecta, ja que permet a qui rep la història sentir més emocions.

Els temes que destaquen en el llibre i en la pel·lícula són els mateixos i transmeten les

mateixes emocions i sentiments, tot i que no reben la mateixa importància en els dos medis:

• La pressió social se’ns mostra contínuament amb la influència que causen els

companys (l’escena de les dutxes) i la mare (els càstigs i el sentiment de

culpabilitat) a la Carrie. Aquest tema, tot i que s’observa a la pel·lícula, s’aprecia

molt més al llibre, on la Carrie es veu humiliada amb més freqüència.

• També apareix la religió com un punt fosc en l’ambient familiar de la Carrie: la

mare predica el catolicisme i fa sentir culpable la seva filla pel que s’explica a la

bíblia. La pel·lícula centra molt la trama a l’entorn d’aquest tema (l’obsessió de la

mare al entorn de la religió), cosa que en el llibre es veu eclipsada per les constants

humiliacions dels companys.

• L’amor és l’únic element que permet a la Carrie oblidar la seva mare i els

companys de classe. Quan en Tommy Ross la invita al ball de fi de curs, ella se

sent estimada i per un moment creu que tot li pot sortir bé. Aquest tema també es

veu més clar a la pel·lícula, sobretot pel muntatge cinematogràfic que s’elabora per

transmetre aquest sentiment de felicitat (l’escena del ball, on la Carrie i en Tommy

ballen).

• La venjança és l’element clau de la història: la Carrie busca venjar-se de la seva

mare, de la societat injusta, dels companys… L’escena on es reflexa aquest punt és

sens dubte en el decurs del ball de fi de curs, on la Carrie crema i assassina tothom.
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La importància d’aquest tema es fa present tant al llibre com a la pel·lícula, ja que

és un element imprescindible i fonamental pel desenvolupament de la història.

• La mort va bastant lligada amb la venjança. Les desenes de morts que desencadena

la Carrie són la forma que té ella de fer pagar a tothom el que li han fet. La

novel·la aprofundeix més en aquest tema, ja que detalla amb més precisió tots els

aspectes que es relacionen amb la mort.
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3.1.2.- Misery

(Director de la versió cinematogràfica: Rob Reiner)

Misery és una de les adaptacions més ben fetes d’una obra de

Stephen King, i una de les més valorades pel propi autor. Es tracta

d’una història de malson: en Paul Sheldon, un famós novel·lista

que ha escrit un sèrie de llibres amb una protagonista comuna (la

Misery), durant una forta nevada pateix un accident de cotxe. La

seva salvadora, l’Annie Wilkes, se l’emporta a casa seva per

curar-lo. No obstant, en Paul desconeix les vertaderes intencions

de l’Annie i els terribles turments que patirà, produïts pels

esdeveniments que ocorren en l’última novel·la de Misery.

(Caràtula de la versió cinematogràfica)

La pel·lícula manté intacte l’argument del llibre, tot i que hi ha canvis i s’han suprimit

alguns moments concrets. És natural que el contingut del llibre es resumeixi, ja que es tracta

d’una novel·la extensa.

L’única escena on sí es veu un canvi radical (tot i que no afecta el desenvolupament de la

història) és aquella on l’Annie descobreix que en Paul ha sortit de la seva habitació i decideix

“castigar-lo”. El llibre mostra un moment tant horripilant com macabre: l’Annie, amb l’ajut

d’una destral, talla a en Paul un peu i més tard li cicatritza la ferida amb un bufador. Stephen

King aconsegueix posar els pèls de punta al lector, descrivint l’escena detalladament: el soroll

de l’os partint-se amb el cop de destral, la sang esquitxant el llit, el soroll del bufador…

La pel·lícula, tot i no arribar al punt sàdic que narra la novel·la, no es queda curta.

L’Annie explica a en Paul una antiga tradició que hi havia a les mines de diamants: qui fugia

amb una pedra preciosa era castigat severament. L’Annie agafa un tros de fusta i el posa entre

les cames d’en Paul. De fons sona una cançó malenconiosa i alhora misteriosa. En Paul no

s’espera res. De sobte, l’Annie treu un martell, i amb suor freda, li colpeja els turmells, els

quals queden destrossats pel fort impacte.

Les dues escenes provoquen un odi cap a l’Annie i demostren, per si algú no ho sabia, la

bogeria que la posseeix. Totes dues descriuen perfectament el que es mostra, però la de la
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pel·lícula és més “agradable” i subtil; no recorre a la sang i al sadisme propi de Stephen King,

cosa que en part és d’agrair per l’espectador.

En la història de Misery apareixen tres personatges claus (en Paul, l’Annie i la Misery),

que mantenen intacte la seva importància tant en el llibre com en la pel·lícula. La Misery, tot i

ser un personatge fictici i que no apareix físicament al llarg de la història, és la causant de tot i

la seva presència és constant en tot moment. A més a més és qui manté en Paul viu i qui

origina la bogeria a l’Annie.

La temàtica que tracta tant la pel·lícula com el llibre és la mateixa:

• La venjança és, fins a cert punt, qui provoca la situació tan desagradable a en Paul:

l’Annie, al descobrir que la Misery mor en l’última novel·la, culpa el seu autor

d’assassinat i és a partir d’aquest moment on comença el malson. L’Annie tan sols

busca “venjança” per la mort de la Misery. Aquest tema és el punt de partida de la

història, i per tant, apareix amb la mateixa importància als dos medis.

• La lluita per a la supervivència és constant al llarg de la història: en Paul ha

d’enfrontar-se constantment al perill i espavilar-se per trobar tàctiques que l’ajudin

a sobreviure. Com en el cas anterior, aquest tema és fonamental tant en el llibre

com en la pel·lícula, ja que la història que s’explica, en essència, és la lluita d’un

home indefens per sobreviure.

• L’amor no es presenta pas com un amor feliç i romàntic, sinó que és totalment el

contrari: un amor d’aquells que maten (i mai més ben dit). L’Annie confessa estar

enamorada d’en Paul i constantment es refugia en aquest valor per justificar totes

les accions que fa. La pel·lícula ensenya més aquest tema, que no pas la novel·la.

• L’odi va lligat amb la venjança i l’amor: entre en Paul i l’Annie hi ha una forta

confrontació. L’Annie odia en Paul per haver matat la Misery, mentre que en Paul

odia l’Annie per tot el mal que li està provocant. La pel·lícula i la novel·la

necessiten aquest tema pel seu desenvolupament. Per tant, la importància que rep

és la mateixa en una que en l’altra.
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3.1.3.- El Resplandor

(Director de la versió cinematogràfica: Stanley Kubrick)

El Resplandor va ser la segona adaptació cinematogràfica

que es va fer d’una novel·la de Stephen King, i la que el va

llençar directament a la fama mundial. Stephen King, tot i

l’èxit que va rebre la pel·lícula, no va quedar molt satisfet

d’aquesta versió i anys més tard, ell mateix va produir una

versió televisiva de la seva novel·la.

(Caràtula de la versió cinematogràfica)

L’argument de la història és una mica típic, però resulta impressionantment efectista i

aconsegueix atrapar tant en el llibre com en la pel·lícula: en Jack Torrance, d’ofici escriptor,

accepta la feina de vigilar i quedar-se a viure a l’hotel Overlook durant l’època que aquest es

manté tancat. Allí s’hi trasllada amb la seva dona i el seu fill (la Wendy i en Danny) tot i saber

les desgràcies i brutalitats que van ocórrer en el passat: l’anterior vigilant va assassinar la seva

família i ell es va suïcidar. En Danny, el qual posseeix estranys poders, comença a detectar les

forces malignes que resideixen a l’hotel. Ell sap que la vida en aquell hotel es convertirà en

una lluita constant per a la supervivència, i que s’hi haurà d’enfrontar únicament amb l’ajuda

del Sr. Hallorann.

L’adaptació cinematogràfica és una versió molt lliure de la novel·la, tot i que l’argument

essencial es manté. És molt difícil determinar quins elements es mantenen, ja que la majoria

estan canviats. Per exemple, en la pel·lícula apareix una laberint on en Jack persegueix en

Danny. En el llibre no es menciona en cap moment un laberint, però sí un jardí amb arbres

amb forma d’animals que prenen vida pròpia. També la descripció del personatge de la

Wendy es veu modificada: la pel·lícula mostra una dona escarransida i no molt agraciada

físicament. Tot al contrari que en la novel·la: la Wendy és una dona atractiva i forta. El Sr.

Hallorann, a la pel·lícula, mor per culpa d’en Jack, mentre que en el llibre això no passa. Fins

i tot, Stanley Kubrick es permet el luxe de canviar el número de l’habitació on en Danny es

agredit: en la pel·lícula es tracta de la 237. En el llibre, la 217.
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No obstant, el canvi més notable és el final. La pel·lícula mostra com en Jack persegueix

en Danny pel laberint, el noi aconsegueix escapar i finalment, en Jack mor congelat. El llibre,

en canvi, narra com l’hotel Overlook explota per culpa d’en Jack i que la Wendy, en Danny i

el Sr. Hallorann es salven. Cal dir que el final de Stanley Kubrick és més emocionant i més

efectista que el del llibre. La pel·lícula mostra un clímax ple de tensió i acció, cosa que el

llibre no ho aconsegueix.

D’altra banda, la pel·lícula centra molt l’argument en les relacions familiars i deixa bastant

al marge tot el que succeeix a l’hotel. En canvi, el llibre aprofundeix més en els elements

fantàstics que ocorren a l’hotel i en la relació entre en Danny i el Sr. Hallorann.

A la pel·lícula, els personatges es mostren més superficials: no transmeten tot el que

aconsegueix transmetre el llibre. La novel·la aprofundeix molt més en el passat de cada

personatge, cosa que permet conèixer la situació que viu la família, i per tant, entendre amb

més claredat algunes de les situacions que s’expliquen.

Els temes que tracten tant la pel·lícula com la novel·la són els següents:

• La lluita per a la supervivència podria ser el tema general de la pel·lícula: en

Danny i la Wendy han d’aconseguir sobreviure constantment als atacs d’en Jack

en un hotel on només hi són ells i, a sobre, completament aïllats de la resta de la

societat. La pel·lícula i el llibre fan referència constantment aquest tema, donant-li

una importància rellevant.

• La venjança que en Jack comença quan és avisat que la seva família vol fer-li mal

és essencial per a la història, ja que aquesta situació origina els temors de la

Wendy i en Danny. Com en el cas anterior, és un tema que apareix necessàriament

a la novel·la i a la versió cinematogràfica.

• La mort i/o el temor a la mort es mostra constantment: en Jack vol matar la seva

família, les escenes que en Danny veu estan relacionades amb la mort, els Sr.

Hallorann és assassinat i el passat de l’hotel està marcat per la sang. La mort fa

acte de presència al llarg de tota la història, tant en la novel·la com en la versió

cinematogràfica.

• L’amistat és l’únic tema optimista que apareix en tota la història. Aquesta es troba

en la relació que mantenen en Danny i el Sr. Hallorann. L’amistat entre aquests
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dos personatges és més forta en el llibre, ja que aprofundeix molt més i el

personatge del Sr. Hallorann rep molta més importància que a la pel·lícula.
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3.1.4.- Los chicos del maíz

(Director de la versió cinematogràfica: Fritz Kiersch)

La pel·lícula de Los chicos del maíz està basada en una història

curta inclosa en la novel·la El umbral de la noche. Aquesta versió

cinematogràfica, tot i no agradar ni a Stephen King ni a la crítica

experta, va produir uns beneficis inimaginables i un públic

seguidor, cosa que va permetre elaborar una saga basada en aquesta

història. Actualment existeixen set pel·lícules basades en Los

chicos del maíz, fet que converteix aquesta narració en la més

explotada de Stephen King.

(Caràtula de la versió cinematogràfica)

La història comença quan una parella amb problemes matrimonials, en Burt i la Vicky,

atropella sense voler un noi en mig d’una carretera abandonada a Nebraska. Fins aquí tot

sembla normal, però quan baixen del cotxe, veuen amb horror que el noi l’havien degollat

abans de l’accident. Desesperats, carreguen el cadàver al cotxe i decideixen aproximar-se al

poble més proper: Gatlin, un lloc on, per estranyes causes, només hi viuen nois que adoren un

Déu: “el que camina darrera la fila”. En Burt i la Vicky descobriran els perills que els

aguaiten i començaran una lluita per sobreviure.

La pel·lícula transforma de dalt a baix l’argument de la narració: sens dubte és una

adaptació completament lliure. L’obra de Stephen King explica com la Vicky i en Burt

atropellen al noi; van a Gatlin; descobreixen què passa en el poble abandonat i moren a mans

de “el que camina darrera la fila”.

En canvi, l’adaptació cinematogràfica comença explicant una matança que va haver-hi a

mans dels nens; s’introdueixen dos personatges nous que posseeixen certa importància (la

Sarah, que dibuixa escenes del futur, i en Job, que ajuda en Burt a fugir de l’atac de la resta

dels nens); els nens assassinen a molta més gent; en Malachi s’enfronta a l’Isaac; els

protagonistes no moren; apareix un monstre final; els camps de blat cremen… Hi ha tantes

modificacions, i totes tant importants, que és difícil determinar un aspecte concret que canviï

completament. Al final és potser on es troba el canvi més radical, ja que passa d’un final
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tràgic, on els nens maten la Vicky i “el que camina darrera la fila” mata en Burt; a un final

feliç on la Vicky escapa de les mans dels nens i en Burt acaba destruint tots els camps de blat.

En una pel·lícula, un final feliç és més agradable per l’espectador, ja que el deixa més

satisfet. En canvi, un final tràgic tendeix a despertar sentiments negatius. Per tant, trobo millor

que després d’una hora i mitja (una hora i mitja de rotllo que sembla no passar mai) com a

mínim és d’agrair que la història acabi “bé”.

Els personatges centrals, com quasi sempre, es veuen més camuflats a la pel·lícula. A part,

tractant-se d’una adaptació d’aquestes característiques (on els personatges que s’afegeixen de

nou acaparen part de la importància que tenen els protagonistes) s’accentua encara més aquest

fet.

La temàtica que tracta tant la pel·lícula com la novel·la és bastant semblant:

• La lluita per a la supervivència és en si mateix una part fonamental de l’obra, tot i

que a la pel·lícula, degut a l’elevat nombre de moments on els protagonistes estan

en perill, aquest tema es nota molt més.

• La religió és un aspecte clau: els nens maten perquè la religió que ells segueixen

mana fer-ho. És una religió fonamentalista que marca molt les normes que s’han

de seguir, els comportaments, i sobretot, un seguit de rituals relacionats amb el blat

que s’han de complir. La pel·lícula aprofundeix molt més en aquest aspecte, ja que

hi dedica molts més moments a parlar-hi. No obstant, això no vol dir que a la

novel·la aquest tema passi desapercebut: també hi té una importància rellevant.

• L’amistat, a part de ser l’únic aspecte positiu, és exclusiva de la versió

cinematogràfica, ja que hi apareixen els personatges de la Sarah i en Job, que

juntament amb la Vicky i en Burt, estableixen una relació en la que s’ajuden

mútuament.
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3.1.5.- Conclusions:

Després d’haver analitzat cada novel·la amb la seva versió cinematogràfica i haver vist

quins aspectes (personatges, temes i argument) canvien, m’adono que les històries de Stephen

King quasi sempre segueixen un mateix patró: un o dos personatges centrals s’han d’enfrontar

a situacions extremes en un entorn concret i molt delimitat. En Paul Sheldon està

completament aïllat i s’ha d’enfrontar a l’Annie Wilkes a casa seva; en Danny i la Wendy han

de sobreviure en un hotel aïllat als atacs d’en Jack Torrance; la Vicky i en Burt han

d’aconseguir mantenir-se vius en un poble abandonat, mentre una colla de nens assassins els

tenen assetjats.

Observant únicament l’argument general, sembla que totes tres històries narrin el mateix,

però canviant els personatges i els entorns. Això mateix explica el propi Stephen King en el

llibre Mientras escribo, on narra alguns trucs i tècniques que ell fa servir per escriure les seves

novel·les. En un moment determinat diu que les històries li sorgeixen de preguntar-se què

farien uns personatges concrets en unes situacions extremes.

D’altra banda, la temàtica és bastant semblant entre les diverses històries: Carrie i Los

chicos del maíz fonamenten part del seu argument amb la religió; els protagonistes de El

resplandor, Misery i Los chicos del maíz busquen la supervivència; a totes quatre històries hi

apareix la mort amb diferents graus d’incidència; i la venjança és una cosa que busquen

alguns dels personatges de Carrie, El resplandor i Misery.

Els personatges, en la majoria dels casos, aconsegueixen mantenir la seva importància,

sobretot perquè n’apareixen pocs, com a Misery o a El resplandor, però en els altres casos,

especialment en Los chicos del maíz, com que hi ha personatges nous (en Job i la Sarah),

l’acció queda més repartida i s’observa a través de diferents punts de vista.

La varietat de personatges a les històries de Stephen King és bastant escassa: quasi sempre

hi ha una/es víctima/es (la Carrie, en Paul, en Danny i la Wendy, i la Vicky i en Burt); un/s

personatge/s amb problemes mentals (la mare de la Carrie, l’Annie, en Jack i els nens); i en

alguns casos, quelcom fora de la normalitat (els poders de la Carrie, l’hotel Overlook i “el que

camina darrera la fila”).

Pel que fa referència al pas de novel·la a versió cinematogràfica, les adaptacions són de tot

tipus: n’hi ha de lliures (El resplandor i Los chicos del maíz) i n’hi ha de més fidels (Carrie i

Misery), però totes tenen en comú que modifiquen el final.
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IIª Part: la Pràctica
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1.- Com he elaborat el meu guió?

El procés d’adaptació de la novel·la La chica que amaba a Tom Gordon a guió

cinematogràfic va constar bàsicament de dues parts: una de preparació, on hi hauria el resum

de la novel·la i la bíblia; i una altra de desenvolupament del guió a partir de la feina feta en la

preparació.

La preparació va ser sens dubte la part més pesada i la menys creativa. Un cop ja tenia

escollida i llegida la novel·la que adaptaria, vaig haver de fer un resum detallat del llibre

dividint tota l’acció en punts, de tal manera que amb un simple cop d’ull pogués localitzar els

elements que més m’interessessin. A l’hora de fer el resum no va haver-hi cap dificultat:

simplement era anar llegint la novel·la i anotar en un full tot el que anava succeint. Més tard, a

partir d’aquest resum i amb una lleugera idea al cap de com volia que es desenvolupés la

història, vaig començar a eliminar del resum tots aquells fragments que no m’acabaven de fer

el pes o que no aportaven res rellevant a la història. No vaig eliminar masses coses, només

allò que estrictament no era necessari, com per exemple algunes ocasions on la Trisha parlava

amb la Nena Perversa (una mena d’Alter ego de la Trisha) o alguna acció que no era

important, per exemple un encontre entre la Trisha i uns castors. Tampoc podia eliminar gaire

cosa, que quedi clar. Com que la novel·la bàsicament era la història de la Trisha en el bosc,

vaig intentar mantenir-la el més exacte possible.

Un cop feta la tria, vaig afegir en aquell mateix resum retocat tot allò nou (de collita

pròpia) que serviria per allargar algunes de les històries paral·leles o simplement per dotar-les

de més intensitat (més endavant ja es comentaran aquestes modificacions). Aquest procés, el

qual se’l podria anomenar la creació de la bíblia, servia per crear una idea general de com

seria el guió.

Amb la bíblia elaborada, el següent pas era començar a redactar el guió. La primera versió

la vaig fer principalment per tenir un esquelet o columna vertebral a partir del qual poder

començar a modificar coses i fer revisions. Va estar enllestida en un mes. Haig de dir que

aquest primer guió no em va convèncer gens ni mica. Alguns dels fragments estaven

exagerats fins uns límits totalment desorbitats.

Com que el primer producte no va fer-me el pes, vaig iniciar la primera revisió. Al llarg de

la segona versió, la meva tasca es va centrar principalment en canviar tot allò que no

m’agradava de l’argument, tots aquells elements que no acabaven d’encaixar en el decurs del

guió: vaig suavitzar el comportament d’alguns dels personatges (sobretot el d’en Larry), vaig
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modificar completament el final i sobretot vaig intentar cohesionar tots aquells elements que

quedaven deslligats.

Enllestida la segona versió, el resultat final ja començava a agradar-me una mica més,

però encara hi havia certes accions i certs personatges que no resultaven del tot versemblants.

Així que amb aquests motius vaig iniciar una tercera versió. Com que les modificacions

argumentals en aquesta segona revisió eren pràcticament mínimes, vaig centrar-me més en

l’ortografia i en l’estil. Els canvis en l’argument simplement van ser petites modificacions per

acabar de fer quallar aquells petits detalls que estaven penjant. Pel que fa a l’ortografia, em

vaig dedicar a anar corregint de mica en mica i amb paciència: quan veia alguna cosa que em

feia dubtar, consultava el diccionari i ho canviava.

Al finalitzar la tercera revisió ja pràcticament estava tot enllestit. Només quedava tornar-

me’l a mirar tot un altre cop per acabar-lo de perfilar.

Durant l’elaboració del guió també van haver alguns problemes o entrebancs. Per una

banda vaig seguir molt poc l’esquema inicial que havia elaborat en la bíblia. Això sens dubte

va col·laborar a que les coses no anessin tant bé com creia. Per l’altra, els diàlegs d’alguns

dels personatges (per no dir la majoria) eren molt breus; fins i tot en ocasions hi havia diàlegs

amb frases que contenien només dues paraules. I jo anava omplint pàgines i més pàgines amb

diàlegs de menys d’una línia. Per sort, tot això es va anar solucionant amb el temps i amb el

suport del tutor. En alguns moments vaig ser a punt de deixar-ho córrer i escollir una altra

novel·la, però gràcies a Déu que no ho vaig fer. No vull ni imaginar-me com m’ho hagués fet

per repetir la feina de més de mig any en tan sols dos mesos.

Tot seguit, trobareu el resum de la novel·la, per tal de situar-vos en el context argumental,

i la bíblia, a partir de la qual està elaborat el guió cinematogràfic. No obstant, seria preferible

llegir primer el guió per no desvetllar abans d’hora el suspens i el misteri de la història. Si és

així, salteu directament a la pàgina 94. A més a més, si mentre llegiu voleu escoltar la banda

sonora, a la pàgina 270 hi trobareu les diferents cançons amb el número d’escena a la qual

pertanyen (la banda sonora és en un CD adjunt a la memòria escrita).
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1.1.- El resum de la novel·la

- Nit abans de la sortida. La mare (Quilla Andersen) ensenya als seus fills un tríptic del

lloc on aniran d’excursió el cap de setmana. En Pete passa absolutament del que explica la

Quilla, mentre que la Trisha es mostra entusiasmada.

- Matí de la sortida. En Pete critica l’excursió (diu que plourà, que no hi vol anar…). La

mare es posa nerviosa.

- Arribada a l’aparcament de la muntanya. La mare està furiosa. La Trisha, durant el

trajecte, ha  intentat calmar l’ambient, però com que passen d’ella, decideix deixar volar la

seva imaginació i contempla la gorra firmada per en Tom Gordon, un jugador de beisbol. El

seu pare li va regalar aquesta gorra.

- Baixen de la furgoneta. En Pete i la seva mare treuen les motxilles. La Quilla pregunta si

porten tot el que necessiten: l’impermeable, el menjar…

- Comencen a pujar pel camí de la muntanya. A la Trisha li entren ganes de fer un pipí.

Mentrestant, la seva mare i en Pete discuteixen sobre els problemes que té el nen a l’escola.

Ells dos ignoren la nena.

- La Trisha, al veure que passen d’ella, s’aparta del camí per anar a fer les seves

necessitats.

- La mare i en Pete segueixen discutint mentre continuen pujant la muntanya.

- La Trisha, des de l’interior del bosc, veu uns altres excursionistes i s’endinsa encara més

perquè no la vegin. Fa les seves necessitats.

- La nena intenta trobar un drecera per trobar la seva família. Avança pel bosc, escoltant

les veus dels altres excursionistes fins que ja no les sent. S’espanta.
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- A mig camí, la Trisha troba un tronc tombat al terra. Per no rodejar-lo, decideix passar

per sota. A sota troba una serp. S’embruta tota la roba i es fa una ferida a les lumbars.

- Es sent perduda. Vol plorar, però decideix no fer-ho perquè ella creu que és forta. Intenta

retornar.

- L’ataquen mosquits i per protegir-se, es posa crema solar.

- Segueix avançant. El silenci acaba imposant-se i només els crits dels ocells el trenquen.

La Trisha comença a cridar, preguntant si hi ha algú per allí. Finalment, plora.

- Segueix avançant cap a una zona on el bosc és més frondós.

- En un intent desesperat de fugir, es posa a córrer en direcció a un precipici. És a punt de

caure, però s’agafa amb força al tronc d’un arbre. Al cap d’uns instants, quan ja ha observat el

terreny, el deixa anar i segueix corrents per un altre camí.

- La Trisha es desmaia entre uns arbustos i una bandada de mosquits l’ataquen.

- La Trisha desperta just quan comença a ploure. Hi ha llamps i trons. Recull totes les

coses que se li han caigut a terra i es posa l’impermeable. Mata un mosquit que se li ha colat a

la caputxa.

- Segueix plovent amb força. Li entra gana. De la motxilla treu el menjar i la beguda

(entrepà de tonyina; ou dur; bastonets d’api; patates fregides; ampolla d’aigua; ampolla de

Surge (llimonada); i Twinkies). Pren dos glops de la llimonada i un d’aigua, i es menja l’ou

dur i alguns Twinkies. La resta ho guarda per més endavant.

- Troba el walkman dins la motxilla. Sintonitza les diverses emissores que es poden captar

i just quan va a apagar la ràdio, sent una noticia relacionada amb el seu equip de beisbol: hi

haurà un partit aquella mateixa nit entre els Boston Red Sox i els New York Yankees.

- Guarda el walkman i recorda que els rius sempre condueixen a les ciutats. S’aixeca i

comença a buscar-ne algun.
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- Troba un riu just al final d’un pendent. Com que ja no sap què fer, s’hi tira asseguda,

mantenint l’equilibri amb els braços. No obstant, a mig trajecte una vespa se li estampa a la

cara, la Trisha perd l’equilibri, es fa mal a l’espatlla i acaba de baixar el pendent rodolant,

intentant agafar-se a algunes roques i arbustos. No para de cridar i renegar. L’últim tram el

recorre sobre el seu costat esquerre. Finalment topa contra un niu de vespes, les quals

l’ataquen sense parar. Es posa dempeus com pot i fuig corrents cap al riu.

- Està molt espantada. L’ull esquerre el té quasi tancat per culpa de les picades. S’asseu al

costat del riu i comença a pensar. De sobte li ve al cap la fatal idea: potser el walkman s’ha

trencat. El busca desesperadament: la Game Boy s’ha trencat; les patates han quedat

triturades; les ampolles no han rebentat, però estan malmeses; l’entrepà s’ha desmuntat; i

miraculosament, el walkman està intacte. Se’l posa per comprovar si funciona.

- Una noticia sobresalta la Trisha: la seva mare ha denunciat la seva desaparició (final de

la pàg. 63 de la novel·la). Apaga la ràdio i la guarda. S’estira al costat del riu a menjar patates.

- Veu fang i se’l posa per sobre de les picades. Nota cert alleujament.

- Altre cop comença a caminar en direcció al bosc. El camí està plegat d’arbustos

punxeguts que s’enganxen a la motxilla i als pantalons.

- El cel enfosqueix. La Trisha arriba a una clariana, on hi ha un arbre caigut. S’hi asseu al

damunt. Resa un parenostre, tot i saber que la seva família no creu amb Déu. Recorda una

conversació amb el seu pare sobre l’existència de Déu (pàg. 70-75 de la novel·la).

- Cada cop hi ha més foscor. La Trisha treu de la motxilla el walkman i sintonitza

l’emissora on es retransmet el partit de beisbol. Mentrestant, es menja la meitat de l’entrepà

destrossat.

- Ja és completament de nit. La Trisha s’estira al terra escoltant el partit i animant en Tom

Gordon. Els mosquits segueixen picant-la.

- En una habitació d’un hotel, la mare de la Trisha està nerviosa.
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- El pare de la nena (en Larry McFarland) vola amb avió cap on és la Quilla.

- La Trisha segueix animant en Tom i pensa que si ell guanya el partit, ella se salvarà.

- El partit està molt emocionant i la Trisha, nerviosa. Finalment, l’equip d’en Tom Gordon

guanya el partit i la Trisha esclata d’alegria.

- La Trisha s’estira al terra a dormir, però abans guarda el walkman i senyala el cel com

ho fa en Tom Gordon.

- Alguna cosa espia la Trisha. S’escolta el crit d’un corb i el soroll d’unes branques

trencant-se.

- (Somni de la Trisha) Ella i el seu pare són al jardí d’una casa. L’home s’enfada amb la

nena perquè aquesta no vol anar a buscar-li una cervesa, ja que va borratxo. La Trisha

finalment decideix anar a buscar la beguda. S’apropa a la “porta” del magatzem, l’obra i sent

el soroll de les vespes.

- Desperta del somni i es dóna un cop contra un arbre. Té molts mosquits al voltant que li

han picat la cara i la resta del cos.

- Intenta aixecar-se, però no pot, així que s’arrossega fins a la clariana, on la lluna brilla

des del cel. La Trisha arriba al rierol, mira el seu reflex a l’aigua i es neteja la cara. Les

picades se li han fet més grans i li deformen el rostre.

- S’aplica fang per tot el cos: a la cara, al coll, als cabells, als braços, a les cames…

- Va a fer un pipí. Li fa mal el coll del cop que ha tingut quan queia pel pendent.

- Apareix per primer cop la veu de la consciència (o la nena perversa, tal i com se

l’anomena en el llibre) i diu a la Trisha que no viurà per explicar tot el que li passi al bosc

(pàg. 94 de la novel·la).
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- La Trisha comença a sentir sorolls (branques partint-se, crits d’ocells…) i la veu de la

consciència li diu que és la “cosa que espera els extraviats”. La Trisha mira els arbres i crida

si hi ha algú.

- La mare de la Trisha desperta de sobte a l’hotel on és dormint amb el seu ex-marit. Ell

intenta consolar-la, però ella diu que a la nena li està passant alguna cosa (pàg. 98 de la

novel·la).

- La Trisha segueix espantada. Els sorolls continuen turmentant-la fins que s’esvaeixen.

- La Trisha té son, però no pot dormir. S’estira al terra i s’imagina que parla amb en Tom

Gordon (pàg. 101 de la novel·la). Finalment, s’adorm.

- A l’hotel on són els pares, ells dos s’acaben d’adormir després de “fer l’amor”.

- En Pete, que dorm a l’habitació contigua a la dels seus pares, té malsons relacionats amb

la desaparició de la Trisha. Crida.

- Matí del dia següent. El sol brilla en el cel, il·luminant la clariana del bosc. La Trisha

s’aixeca, es neteja la cara al rierol, però al veure que els mosquits tornen a perseguir-la, es

torna a posar una capa de fang per tot el cos.

- Esmorza les restes de l’entrepà i la meitat dels bastonets d’api. Veu que li queden poques

reserves (mitja ampolla de Surge, mitja ampolla d’aigua i uns quants bastonets d’api) i les

guarda, però tot li és igual, ja que creu que la trobaran aquell mateix matí (pàg. 106 de la

novel·la).

- S’aixeca, es mou una mica per activar la circulació sanguínia, escolta atentament el bosc

(només sent els cants dels ocells) i comença un altre cop a caminar al costat del rierol.

- El dia avança i el bosc cada cop és més frondós. La temperatura augmenta i la Trisha

comença a suar.
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- A les onze del matí, la Trisha arriba a la part més alta d’un pendent. Allí se sent

observada. Està convençuda que l’estan espiant.

- Torna al costat del rierol i a mesura que avança, el rierol es va fent cada cop més estret

(amplada inferior a mig metre) fins que desapareix entre uns arbustos. La Trisha, per no

rodejar-los, s’endinsa entre els matolls.

- La Trisha arriba a una zona on els arbres són morts, el terra és tou i tot és ple de

falgueres, però ella segueix buscant el rierol.

- El rierol recupera la seva amplada, però de sobte torna a fer-se estret, fins que es

converteix en una sèrie d’estanys petits plens d’insectes. El bosc mostra un aspecte fantasmal.

- La Trisha segueix caminant, quan de sobte el peu se li enfonsa fins al turmell en una

superfície fangosa. És a punt de perdre la sabatilla, però la recupera. Crida i s’agafa al tronc

d’un arbre.

- Contempla espantada l’entorn. Es troba en una zona pantanosa. Desenes de troncs

caiguts formen un laberint d’ombres. La Trisha s’asseu en un dels tronc i es queda

contemplant el paisatge. Té un gran dilema: segueix avançant cap a un lloc desconegut o es

queda asseguda, sense fer res, esperant que la trobin.

- Al fons del pantà li sembla veure vegetació i decideix anar-hi.

- El sòl és molt tou i els peus se li van enfonsant. Cau a sobre d’uns matolls plens

d’insectes. S’aixeca i segueix caminant. Un altre cop la sabatilla se li queda dins del fang.

L’aconsegueix treure.

- El terreny es torna més tou. La Trisha segueix caminant. Mira enrere i veu tot el tram fet

fins el moment: si ha arribat fins aquell punt, pot acabar. Avança saltant i agafant-se als

troncs.

- Arriba a un punt on la superfície és completament líquida. “L’aigua” li arriba als genolls.

Aquell lloc fa molt pudor.
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- Comença a veure amb claredat com els arbres són més forts i vius. Es recolza al tronc

d’un i crida d’alegria.

- La Trisha creu que va acompanyada per en Tom Gordon i parla amb ell, fins que a sobre

d’uns troncs caiguts veu com s’alcen desenes de castors. Queda fascinada, els observa una

estona i segueix el seu camí cap a la terra plena de vegetació.

- Quan hi arriba, veu que tot és ple de “falgueres” comestibles. No obstant, observa amb

sorpresa i desconfiança que l’aigua bruta on es troba és plena de falgueres flotant i que el terra

on hi són plantades en falten algunes que han estat arrancades.

- Creu que els castors poden haver fet allò, així que per no haver-s’hi d’enfrontar, decideix

rodejar la zona i seguir avançant.

- A mig camí, la Trisha troba el cap tallat d’un cérvol ple de mosques volant al seu

voltant. També contempla uns rierols de sang que marquen la trajectòria que ha seguit el cap

des de la part alta de l’illa.

- La Trisha s’espanta i segueix el camí, intentant fugir del cap tallat. Altre cop, en mig del

seu trajecte, es troba amb una cosa que l’esglaia: un dels troncs caiguts és ple de tall produïts

per les urpes d’un ésser inimaginable.

- Segueix corrents. La veu de la consciència comença a parlar-li de la cosa que s’amaga

dins del bosc (pàg. 124-125 de la novel·la).

- Arriba a una zona on l’aigua ja no li passa del genoll i el terra és sòlid. Allí veu unes

quantes falgueres i se les menja. Altre cop sent els incessant zumzeig de les mosques, cosa

que l’alerta. S’apropa al lloc d’on procedeix el so i veu el cos sense cap d’un cérvol.

- La Trisha fuig fastiguejada. Sent el so d’un helicòpter i parla amb en Tom, explicant-li

que és l’helicòpter que la salvarà.
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- El sol comença a amagar-se per l’oest i la Trisha, sabent aquesta dada, avança cap a la

direcció on es pon el sol.

- La veu de la consciència li diu que no sobreviurà per manca d’aigua, però la Trisha

s’enfronta a la nena perversa i es reconforta amb la presència d’en Tom Gordon (pàg. 130 de

la novel·la).

- El bosc cada cop pren més presència de bosc: els arbres (pins i avets) són més alts i més

abundants. El sol es filtre pels arbres, produint uns raigs lluminosos ataronjats.

- La Trisha creu sentir el rumor d’una corrent d’aigua. Sense pensar-s’ho, es posa a córrer

travessant matolls d’ortigues, passant per sobre d’acumulacions de pinassa, caminant al costat

d’un precipici i finalment, baixant de qualsevol manera per un pendent que desemboca a un

rierol.

- La Trisha, emocionada, comença a veure aigua sense parar. Se li fa present el dubte de

com sortirà d’allà: el pendent per on ha baixat és massa pronunciat. No obstant, a l’altra banda

del rierol s’alça un altre pendent, però aquest, tot i ser pronunciat, és ple d’arbres i roques que

poden servir per sortir d’allà.

- Un cop acaba de beure aigua, busca una plana on poder dormir, però com que a tot arreu

hi ha mosquits, agafa aigua del rierol (omple l’ampolla) i fabrica fang amb la terra. Se

n’aplica pel cos.

- Abans d’anar a dormir, la Trisha veu que no hi ha cap arbre amb el que es pugui

resguardar, així que agafa unes quantes branques de pi que troba i crea una cosa semblant a

una tenda de campanya, però just quan és a punt d’acabar-la de muntar, nota unes tremolors i

un malestar a l’estómac. La veu de la consciència li diu que s’ha enverinat (pàg. 136 de la

novel·la).

- La Trisha agafa el walkman i escolta l’emissora de la nit anterior, la WCAS. De sobte, la

Trisha comença a vomitar, mentre que li entren unes ganes irreparables d’anar de ventre. Es

baixa els pantalons i les calces i buida tot el que porta dins. La nena rellisca i cau a sobre de

les seves pròpies defecacions.
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- La Trisha es despulla i camina fins el rierol, on es neteja. Diu que l’aigua ha estat qui li

ha provocat el mal de panxa. Quan acaba, torna a la cabana. Altre cop nota mal estar, però se

li passa.

- El partit segueix el seu curs (pàg. 136-141 de la novel·la). Per la radio, de tant en tant,

sona la cançó d’un anunci, la qual la Trisha se la sap de memòria i la canta. El partit acaba:

l’equip d’en Tom Gordon perd i la Trisha, desanimada, plora i finalment s’adorm.

- Mentrestant, en una caserna de la policia hi ha una trucada on acusen un home, de nom

Mazzerole i que condueix una furgoneta Ford blava, de ser el segrestador de la Trisha (pàg.

141-142 de la novel·la).

- La policia comença a buscar la furgoneta i l’home.

- A les dues de la matinada, la Trisha desperta i li entren unes ganes irreparables d’orinar,

cosa que li provoca una forta picor.

- S’apropa al lloc on a vomitat les altres vegades i per primer cop, veu en Tom Gordon en

mig del bosc, vestit amb el seu uniforme, amb el guant i la mà dreta darrera de l’esquena. La

Trisha li parla, però ell ni s’immuta. La Trisha, al veure’l tant quiet, decideix imitar-lo: al

principi no se’n surt, però finalment ho aconsegueix. Els mals de panxa desapareixen i ella va

altre cop a la cabana.

- Quan la Trisha dorm, alguna cosa s’apropa a ella i se’n va, però no molt lluny…

- Matí del dia següent. El sol brilla. La Trisha desperta i nota un malestar interior (té

gana). Com que no sap què fer, s’aixeca, destrossa la cabana i s’arrossega fins al rierol. Tot i

saber què li va passar la nit anterior, la Trisha comença a veure aigua desesperadament.

- Recull les seves coses i comença a pujar el pendent paral·lel al rierol, però abans recull

una mica d’aigua amb l’ampolla de plàstic, seguint els consells de la veu de la consciència.

Camina lentament, quasi arrossegant els peus. Al seu costat apareix en Tom Gordon.
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- Al mig dia, la Trisha ensopega amb una roca i cau sobre uns arbustos. Intenta aixecar-se,

però no ho aconsegueix. Parla amb en Tom, tot i saber que aquest no li contestarà. La Trisha

s’asseu de la forma més còmoda possible i mira cap a la direcció on va el rierol: els arbres

cada cop són més densos i els matolls més alts. Definitivament, creu que morirà. S’aixeca

com pot i segueix caminant pel costat del rierol.

- Dos detectius interroguen els pares de la Trisha. Intenten esbrinar si al pàrking on van

aparcar hi havia una furgoneta blava. La mare de la nena pregunta si han segrestat la seva filla

(pàg. 148 de la novel·la).

- La policia rastreja la zona on ha desaparegut la Trisha, buscant alguna peça de roba, la

motxilla…

- En Mazzerole és a 45 quilòmetres de la zona on és la policia.

- Al cap de dues hores, la Trisha veu uns matolls plens de baies vermelles. En un principi

no s’ho creu, però quan veu dos corbs que n’estan menjant, es llença a sobre dels fruits i els

comença a arrancar. S’embruta les mans i la cara.

- Quan acaba d’arrancar els fruits, topa de cara amb un cérvol. La Trisha s’espanta i

l’animal fuig amb els seus dos fills. Aleshores veu una clariana amb el terra ple de nous. La

Trisha obre una nou i la tasta. Sorpresa, veu que té bon gust i comença a omplir la motxilla de

nous i baies.

- Un cop té reserves suficients, se’n va al costat del rierol, es recolza al tronc d’un arbre i

comença a menjar els fruits que ha recollit.

- A l’altra banda del riu hi ha tres papallones, dues blanques i una negra. La Trisha se sent

feliç, i es voldria quedar allà i no tornar. Conversa amb la veu de la consciència (pàg. 155 de

la novel·la).

- La Trisha recorda un dia a casa del seu pare.
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- A l’altra banda del riu han aparegut tres persones que miren la nena. Van coberts amb

unes túniques llargues que els arriben fins als peus, com si fossin sacerdots, i amb la cara

coberta per una caputxa. La Trisha els pregunta qui són i si l’ajudaran, però ningú respon. La

nena comença a espantar-se. Un dels homes que vesteix de blanc, el de l’esquerra, avança cap

a la nena i es retira la caputxa. Al descobert queda la cara d’un home que porta ulleres. La

Trisha recorda un professor de ciències. L’home parla amb la nena (pàg. 158 de la novel·la).

Quan acaba la conversació, la figura blanca torna al seu lloc i es col·loca altra vegada la

caputxa.

- La Trisha es pregunta si està somiant.

- El segon home que vesteix de blanc s’assembla molt al pare de la nena. Diu que ell és el

Subaudible (pàg. 159 de la novel·la). Quan acaba de parlar amb la Trisha, torna al seu lloc.

- El tercer home, el que vesteix de negre, causa un gran pànic a la Trisha. Quan queden al

descobert els seus braços, la Trisha veu unes urpes groguenques i associa aquell home amb el

cérvol decapitat i les marques dels troncs. L’home avança més que els altres. La Trisha sent

fàstics quan l’home es retira la caputxa i veu un rostre format per vespes. El “Déu” diu que ve

de part de “la cosa del bosc” i manté una conversació amb la nena (pàg. 160 de la novel·la).

- De sobte, els tres homes desapareixen i tornen a aparèixer les tres papallones. Veu que el

dia està enfosquint i s’adona que s’ha adormit. Quan s’aixeca nota altre cop mal de panxa,

però se li passa. Creu que les baies i les nous li han originat l’al·lucinació.

- Creua el rierol i inspecciona la zona on hi havia les papallones, però no hi veu res

d’estrany: ni una petjada, ni una marca…

- Camina cap al bosc i hi busca algunes senyals de l’home-vespa. La foscor produïda pels

arbres espanten la Trisha, que en algunes ocasions se sent observada. En un tronc veu les

restes d’un intestí sanguinolent i el tros d’una pell marró. Sens dubte allò pertanyia a un

cérvol. La Trisha, tot i quedar impressionada per la imatge, ja no sent la necessitat de vomitar

al veure aquell tipus d’escena.
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- La nena dóna mitja volta i torna a la clariana on hi havia les baies i les nous. Quan creua

el rierol és a punt de caure a l’aigua, però manté l’equilibri. La Trisha es quedaria a dormir

allí, però el record de l’home-vespa l’espanta.

- Agafa uns quants fruits de la motxilla i segueix caminant al costat del rierol.

- Quan la foscor ja quasi ho cobreix tot, la Trisha arriba a una zona rocosa que dóna a una

vall plena d’ombres. Se la mira una estona, buscant alguna senyal humana, però només percep

el crit d’un corb.

- La Trisha agafa pinassa i es construeix un “matalàs” per poder dormir. Beu aigua del

rierol i va cap al llit amb la ràdio.

- Passa les emissores de la ràdio, buscant alguna on parlin de beisbol. Finalment arriba a

l’emissora 850 AM, la WEEI de Boston, que és l’emissora principal dels Red Sox. La Trisha

escolta el locutor que parla amb un tal Walt Framingham, el qual vol saber per què en Tom

Gordon senyala el cel quan guanya (pàg. 167-169 de la novel·la).

- La Trisha s’enfada perquè aquella nit no fan cap partit i el programa de la ràdio és un

rotllo. Surt l’anunci que repeteix contínuament (pàg. 169, línia 7-9 de la novel·la). Just quan

fa l’intent de canviar d’emissora, sent que parlen d’ella, de la seva desaparició, de la detenció

d’en Mazzerole… (pàg. 169-170 de la novel·la). Quan la noticia acaba, apaga la ràdio i

s’estira sobre la pinassa.

- Bufa una brisa suau i la temperatura és baixa. Al cel brillen les estrelles. La Trisha

repeteix la cançó de l’anunci. Abans d’adormir-se, veu una pluja d’estels i comenta tot el que

veu a en Tom Gordon, tot i que aquest no és al bosc.

- Quan acaba la pluja d’estels, la Trisha s’adorm i somia amb en Tom Gordon, el qual li

explica per què senyala el cel quan marca punts (pàg. 172 de la novel·la).

- La Trisha desperta tremolant de fred. S’aixeca. Té tot el cos adolorit. Estossega poc, però

amb força. S’aixeca amb la intenció d’anar a buscar més pinassa. N’agafa un bon munt. El
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silenci de la nit es veu trencat per un gruny que sobresalta la Trisha. La nena torna al seu racó,

es cobreix amb la pinassa i intenta dormir com pot.

- Matí del dia següent. Els primers raigs de sol desperten la Trisha. S’aixeca, fa les seves

necessitats i veu com algú ha cavat un solc al seu costat i ha escampat la pinassa, cosa que

reafirma la idea que li ronda pel cap: algú la segueix.

- Quan estossega li fa mal el pit.

- Parla amb en Tom Gordon del monstre del bosc (pàg. 175 de la novel·la).

- S’asseu a una de les roques, menja unes quantes baies i va al rierol a beure aigua. Veu

una truita de riu. Decideix intentar pescar-la.

- La Trisha agafa l’impermeable i improvisa un estri per poder caçar peixos (amb una roca

afilada talla la caputxa).

- Amb la “xarxa” s’apropa al riu i espera que vingui algun peix. Mentre espera, canta la

cançó de l’anunci. Aixeca la vista i veu tres resplendors a l’aigua (peixos) que van cap on és

ella. Aconsegueix atrapar-ne dos. La Trisha crida d’alegria.

- S’allunya del riu amb la caputxa plena d’aigua entre les mans. Un dels peixos s’escapa.

El problema arriba quan es pregunta com se’l menjarà. La Trisha bolca el contingut de la

caputxa al terra. Quan la truita de riu és morta, l’agafa, la posa a sobre de les restes de

l’impermeable i l’obre amb l’ajut de la pedra afilada. Quan acaba de buidar les tripes de

l’animal, agafa la carn, la neteja al riu i se la menja.

-  Nota una arcada, però se li passa. Recull totes les seves coses i abans de marxar, parla

amb la veu de la consciència (pàg. 181 de la novel·la).

- La Trisha baixa un pendent, seguint el rierol, que porta a un bosc d’avets i altres arbres.

És difícil avançar.
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- Durant el trajecte, la Trisha s’imagina una conversa amb en Tom Gordon. Parlen d’ella:

les classes preferides de l’escola… (final pàg. 181 de la novel·la).

- Tornen a aparèixer els mosquits, cosa que distreu la Trisha. El rierol perd força. La

Trisha el segueix i finalment veu que desemboca en un pantà no gaire profund que és ple de

canyes. La Trisha queda decebuda, s’asseu al terra i comença a cridar de ràbia.

- Plora i crida, arrenca l’herba del terra, llença les sabatilles pels aires i finalment, es

queda dormida al terra.

- Quan desperta, ja és quasi de tarda. La Trisha s’aixeca, es posa les sabatilles i comença a

caminar per la vora del pantà.

- La Trisha arriba a una altra clariana. Va acompanyada d’en Tom Gordon. Just quan

creuen aquella zona, un helicòpter els sobrevola. La Trisha crida i es belluga, però els que

volen no la veuen.

- Segueix avançant. Aquest cop arriba a un bosc de pins, on el sol es filtre entre les

branques i les fulles. La Trisha veu que dels arbres pengen desenes de cadàvers de cérvols

mutilats i plens de cucs i mosques. Tanca els ulls espantada i quan els torna a obrir, veu que

tot era una imaginació seva.

- Dins del bosc troba un altre rierol. El segueix, però perd el rastre.

- Al llarg del camí topa amb una guineu decapitada. També sent com la criden.

- Pesca un altre cop. Al fons de l’aigua li sembla veure una cara ofegada.

- A la nit, desperta tota suada i tremolosa. Té febre. Intenta dormir i al final ho

aconsegueix.

- Matí següent. La Trisha desperta curada, o com a mínim ja no té febre.
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- Els pares i la policia donen per morta la nena. Els pares discuteixen perquè no saben si

han de celebrar el funeral o han d’esperar a trobar el cadàver de la Trisha.

- En Pete està trist i no parla amb ningú. Agafa la nina de la Trisha i se l’emporta a la seva

habitació.

- La Trisha segueix caminant al mateix temps que la cosa del bosc la persegueix. La

Trisha torna a trobar arbres esgarrapats.

- La Trisha arriba a una zona on l’herba és alta i comença a tossir. Li fa mal el pit, s’ajup i

es recolza a un calcinal. Quan para de tossir i torna a reincorporar-se, queda parada: on

acabava de recolzar-se no és pas un calcinal, sinó un pal amb un pern a l’extrem, però no hi ha

cap cartell d’indicació penjat.

- Conversa amb en Tom Gordon (pàg. 194-195 de la novel·la).

- La Trisha busca pel terra algun cartell. Es posa de genolls i recorre en la direcció que

indiquen els forats dels cargols que haurien de subjectar el cartell. Es punxa la mà i veu que

s’ha fet mal per culpa d’un cartell de fusta que és ple d’estelles. Lliga el tros de fusta amb

l’impermeable i torna al lloc on és el pal.

- Demana ajuda a en Tom Gordon, però aquest no apareix, així que decideix seguir el

camí que indica el pal.

- La Trisha entra a un bosc. Apareix en Tom Gordon i diu a la nena que hi ha un altre pal a

l’altra banda (pàg. 199 de la novel·la). La Trisha hi va i segueix altre cop la direcció del pal.

Arriba a una clariana on hi ha tres pals més.

- La Trisha desespera i ho dóna tot per perdut, però de sobte veu una carretera. La nena

esclata de l’emoció: plora i riu. Quan arriba al camí, s’estira al terra i mira el cel, rient.

- La Trisha s’aixeca i comença a caminar per la carretera.
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- La nit s’apropa. El cel es cobreix d’uns núvols foscos i comença a tronar. La Trisha és a

punt d’entrar al bosc per refugiar-se, però veu alguna cosa al final de la carretera. La nena

arrenca a córrer i descobreix que allò que ha vist és la cabina d’un camió (descripció pàg. 202

de la novel·la).

- Segueixen els llamps i els trons.

- La Trisha agafa una branca del terra i remou l’interior del camió. Un exèrcit d’esquirols

surt de sobte i fuig cap al bosc.

- La Trisha comença a esternudar de la pols que ha aixecat. Al veure el panorama,

decideix anar a dormir al bosc, sota un avet. Abans d’adormir-se, menja unes quantes baies i

beu aigua.

- Fa molta calor, cosa que impedeix que la Trisha pugui dormir. Pensa en escoltar la ràdio,

però decideix no fer-ho. Finalment s’adorm.

- Al cap de tres hores, comença a ploure amb força. La Trisha desperta de sobte i surt

corrents cap al camió, on pot resguardar-se. Quan és a dins, veu el Déu dels extraviats a l’altra

banda de la carretera.

- La Trisha es cargola sobre si mateixa i es posa a dormir.

- Matí del dia següent. El sol brilla i il·lumina la Trisha, que reposa dins del cotxe.

- La Trisha s’aixeca i surt de la cabina. Un cop a fora, veu que algú ha cavat un cercle al

voltant del camió.

- La Trisha comença a caminar pel costat de la carretera. El sol incideix directament. Fa

molta calor.

- La cosa del bosc segueix la Trisha.

- La Trisha troba un bassal d’aigua i omple una ampolla.
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- Cap a les quatre de la tarda, la Trisha cau al mig de la carretera. Intenta aixecar-se, però

no pot. Decideix no insistir, així que s’acomoda i treu el walkman de la motxilla. Escoltant la

ràdio (pàg. 210 de la novel·la) es queda adormida.

- La cosa del bosc s’apropa a la Trisha i l’observa.

- La Trisha desperta quan ja és quasi de nit. Quan descobreix que la ràdio s’ha quedat

sense piles, comença a cridar, a plorar i a insultar-se.

- La Trisha s’aixeca i torna a caminar, però al cap de mitja hora, quan ja és completament

de nit, s’estira i intenta dormir. Mira la gorra firmada per en Tom Gordon, però la firma en

aquells moments no és res més que una taca borrosa.

- A mitja nit veu, al mig del bosc, en Tom Gordon, el seu pare i els meteorits volant pel

cel. Estossega de tant en tant.

- Matí del dia següent. El sol comença a sortir per l’horitzó. La Trisha s’aixeca i sent un

soroll, com si es tractés del motor d’un cotxe. Es col·loca el walkman als pantalons.

- Comença a caminar per la carretera. A mig camí sent alguna cosa darrera seu. Es gira i

veu com s’alça el Déu dels Extraviats.

- En veritat, el que hi ha allí no és el Déu dels Extraviats, sinó un ós negre, brut de fulles i

branques, i que diu a la Trisha que fugi (pàg. 223 de la novel·la).

- La Trisha intenta posar-se a córrer, però la veu de la consciència li recorda que no es pot

moure.

- L’ós diu a la Trisha que ell ha matat els cérvols i la guineu.

- Al cap de la Trisha ressonen unes paraules d’en Tom Gordon (pàg. 224 de la novel·la).

La Trisha es col·loca bé la gorra, gira pel terra cap el bosc i es posa de peu com pot. Crida l’ós

al mateix moment que es treu el walkman dels pantalons i l’aguanta amb força a la mà.
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- L’ós s’apropa cada cop més a la Trisha. Quan és just davant seu, obre la boca. La Trisha

veu en el seu interior tot de vespes. L’ós es posa dempeus.

- Mentrestant, un home (Travis Herrick) s’apropa al lloc on està succeint tot.

- La Trisha comença a fer girar el walkman, com si anés a llençar una pilota de beisbol.

- L’home, al veure tot el que està succeint, dispara contra l’ós, donant-li de ple a l’orella.

- L’animal s’espanta, i just en aquell moment, la Trisha llença el walkman, que va a parar

entre els ulls de l’ós. L’animal fuig corrents cap al bosc.

- En Travis Herrick baixa corrents cap a la nena. La Trisha li pregunta emocionada si ha

vist com a llençat el walkman (pàg. 230-231 de la novel·la).

- La Trisha cau al terra i en Travis l’aguanta. L’home li parla, però la nena no sent res.

Comença a tossir i finalment cau desmaiada.

- La Trisha té un somni on apareix en Tom Gordon i la seva mare. Tots tres són al lloc on

hi havia els pals (pàg. 233-234 de la novel·la).

- Quan la Trisha escolta les veus de la seva mare i del seu germà, torna en sí (final de la

pàg. 234 de la novel·la). És en un hospital i té un tub al nas i una agulla clavada al canell. Fa

l’intent de parlar, però una infermera li diu que no ho faci i li explica què té (pàg. 235 de la

novel·la).

- La mare de la Trisha i en Pete ploren d’emoció.

- El pare de la Trisha s’adona que la nena li vol dir alguna cosa i s’apropa per escoltar-la.

La infermera li diu que no ho faci, però ell no li fa cas (pàg. 236-237 de la novel·la). Al final,

la nena s’adorm.
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1.2.- La bíblia del guió

(NOTA: Aquesta estructura no és la definitiva. Els canvis respecte la novel·la estan

indicats amb un asterisc (*)).

- Nit abans de la sortida. La mare (Quilla Andersen) ensenya als seus fills un tríptic del

lloc on aniran d’excursió el cap de setmana. En Pete passa absolutament del que li explica la

Quilla, mentre que la Trisha es mostra entusiasmada.

- Matí de la sortida. En Pete critica l’excursió (diu que plourà, que no hi vol anar…). La

mare es posa nerviosa.

- Arribada a l’aparcament de la muntanya. La mare està furiosa. La Trisha, durant el

trajecte, ha  intentat calmar l’ambient, però com que passen d’ella, decideix deixar volar la

seva imaginació i contempla la gorra firmada per en Tom Gordon, un jugador de beisbol. El

seu pare li va regalar aquesta gorra.

- Baixen de la furgoneta. En Pete i la seva mare treuen les motxilles. La Quilla pregunta si

porten tot el que necessiten: l’impermeable, el menjar…

- Comencen a pujar pel camí de la muntanya. A la Trisha li entren ganes de fer un pipí.

Mentrestant, la seva mare i en Pete discuteixen sobre els problemes que té el nen a l’escola.

Ells dos ignoren la nena.

- La Trisha, al veure que passen d’ella, s’aparta del camí per anar a fer les seves

necessitats.

- La mare i en Pete segueixen discutint mentre continuen pujant la muntanya.

- La Trisha, des del  interior del bosc, veu uns altres excursionistes i s’endinsa en el bosc

encara més perquè no la vegin. Fa les seves necessitats.



74

- La nena intenta trobar un drecera per trobar la seva família. Avança pel bosc, escoltant

les veus dels altres excursionistes fins que ja no les sent. S’espanta.

- (*) La Quilla descobreix que la Trisha ha desaparegut. Es posa a cridar. En Pete està

desorientat. La Quilla comença a baixar el camí corrents, parant els altres excursionistes per

preguntar si han vist la seva filla.

- (*) La Quilla i en Pete arriben al pàrking. La busquen, però tampoc hi és. La Quilla plora

desconsola mentre en Pete no sap com actuar.

- (*) En Mazzerole entra dins d’una Furgoneta Ford blava, que es troba aparcada al costat

de la furgoneta de la Quilla, i se’n va cap a la ciutat.

- A mig camí, la Trisha troba un tronc tombat al terra. Per no rodejar-lo, decideix passar-hi

per sota. A sota troba una serp. S’embruta tota la roba i es fa una ferida a les lumbars.

- Es sent perduda. Vol plorar, però decideix no fer-ho perquè ella creu que és forta. Intenta

retornar.

- L’ataquen mosquits i per protegir-se, es posa crema solar.

- Segueix avançant. El silenci acaba imposant-se i només els crits dels ocells el trenquen.

La Trisha comença a cridar, preguntant si hi ha algú per allí. Finalment, plora.

- (*) Un cotxe de la policia arriba al pàrking. Del cotxe baixa un policia (en Jack Wilkes)

que pren declaració a la Quilla i li diu que començaran a buscar la nena el més aviat possible.

En Jack aconsella a la Quilla que torni a casa i que truqui al seu ex-marit per informar-lo de

tot el que ha succeït. En Jack queda afectat per la situació i decideix ajudar la Quilla amb tot

el que sigui possible.

- La Trisha avança cap a una zona on el bosc és més frondós.
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- En un intent desesperat de fugir, es posa a córrer en direcció a un precipici. És a punt de

caure-hi, però s’agafa amb força al tronc d’un arbre. Al cap d’uns instants, quan ja ha observat

el terreny, el deixa anar i segueix corrents per un altre camí.

- La Trisha es desmaia entre uns arbustos i una bandada de mosquits l’ataquen.

- (*) La Quilla truca en Larry des de casa seva. Aquest és a la seva oficina i li diu que ara

mateix agafarà el cotxe i anirà fins a la casa de la Quilla. No obstant, el que de debò vol en

Larry és recuperar la seva ex-dona i els seus fills, i està disposat a tot per aconseguir-ho. La

Quilla té por de les conseqüències que li pot portar aquest fet.

- La Trisha desperta just quan comença a ploure. Hi ha llamps i trons. Recull totes les

coses que se li han caigut a terra i es posa l’impermeable. Mata un mosquit que se li ha colat a

la caputxa.

- Segueix plovent amb força. Li entra gana. De la motxilla treu el menjar i la beguda

(entrepà de tonyina; ou dur; bastonets d’api; patates fregides; ampolla d’aigua; ampolla de

Surge (llimonada); i Twinkies). Pren dos glops de la llimonada, es menja l’ou dur, alguns

Twinkies i pren un altre glop d’aigua. La resta ho guarda per més endavant.

- Troba el walkman dins la motxilla. Sintonitza les diverses emissores que es poden captar

i just quan va a apagar la ràdio, sent una noticia relacionada amb el seu equip de beisbol: hi

haurà un partit aquella mateixa nit entre els Boston Red Sox i els New York Yankees.

- Guarda el walkman i recorda que els rius sempre condueixen a les ciutats. S’aixeca i

comença a buscar-ne algun.

- Troba un riu just al final d’un pendent. Com que ja no sap què fer, s’hi tira asseguda,

mantenint l’equilibri amb els braços. No obstant, a mig trajecte una vespa se li estampa a la

cara, la Trisha perd l’equilibri, es fa mal a l’espatlla i acaba de baixar el pendent rodolant,

intentant-se agafar a algunes roques i arbustos. No para de cridar i renegar. L’últim tram el

recorre sobre el seu costat esquerre. Finalment topa contra un niu de vespes, les quals

l’ataquen sense parar. Es posa dempeus com pot i fuig corrents cap al riu.
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- Està molt espantada. L’ull esquerre el té quasi tancat per culpa de les picades. S’asseu al

costat del riu i comença a pensar. De sobte li ve al cap la fatal idea: potser el walkman s’ha

trencat. El busca desesperadament: la Game Boy s’ha trencat; les patates han quedat

triturades; les ampolles no han rebentat, però estan malmeses; l’entrepà s’ha desmuntat; i

miraculosament, el walkman està intacte. Se’l posa per comprovar si funciona.

- Una noticia sobresalta la Trisha: la seva mare ha denunciat la seva desaparició (final de

la pàg. 63 de la novel·la). Apaga la ràdio i la guarda. S’estira al costat del riu a menjar patates.

- Veu fang i se’l posa per sobre de les picades. Nota cert alleujament.

- Altre cop comença a caminar en direcció al bosc. El camí està plegat d’arbustos

punxeguts que se li enganxen a la motxilla i als pantalons.

- El cel enfosqueix. La Trisha arriba a una clariana, on hi ha un arbre caigut. S’hi asseu al

damunt. Resa un parenostre, tot i saber que la seva família no creu amb Déu. Recorda una

conversació amb el seu pare sobre l’existència de Déu (pàg. 70-75 de la novel·la).

- Cada cop hi ha més foscor. La Trisha treu de la motxilla el walkman i sintonitza

l’emissora on es retransmet el partit de beisbol. Mentrestant, es menja la meitat de l’entrepà

destrossat.

- Ja és completament de nit. La Trisha s’estira al terra escoltant el partit i animant en Tom

Gordon. Els mosquits segueixen picant-la.

- (*) La Quilla està nerviosa esperant en Larry, que en aquells moments condueix per la

carretera.

- La Trisha segueix animant en Tom i pensa que si ell guanya el partit, ella se salvarà.

- El partit està molt emocionant i la Trisha, nerviosa. Finalment, l’equip d’en Tom Gordon

guanya el partit i la Trisha esclata d’alegria.
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- La Trisha s’estira al terra a dormir, però abans guarda el walkman i senyala el cel com

ho fa en Tom Gordon.

- Alguna cosa espia la Trisha. S’escolta el crit d’un corb i el soroll d’unes branques

trencant-se.

- (Somni de la Trisha). Ella i el seu pare són al jardí d’una casa. L’home s’enfada amb la

nena perquè aquesta no vol anar a buscar-li una cervesa, ja que va borratxo. La Trisha

finalment decideix anar a buscar la beguda. S’apropa a la “porta” del magatzem, l’obre i sent

el soroll de les vespes.

- Desperta del somni i es dóna un cop contra un arbre. Té molts mosquits al voltant que li

han picat la cara i la resta del cos.

- Intenta aixecar-se, però no pot, així que s’arrossega fins a la clariana, on la lluna brilla

des del cel. La Trisha arriba al rierol, mira el seu reflex a l’aigua i es neteja la cara. Les

picades se li han fet més grans i li deformen el rostre.

- S’aplica fang per tot el cos: a la cara, al coll, als cabells, als braços, a les cames…

- Va a fer un pipí. Li fa mal el coll del cop que ha tingut quan queia pel pendent.

- Apareix per primer cop la veu de la consciència (o la nena perversa, tal i com se

l’anomena en el llibre) i diu a la Trisha que no viurà per explicar tot el que li passi al bosc

(pàg. 94 de la novel·la).

- La Trisha comença a sentir sorolls (branques partint-se, crits d’ocells…) i la veu de la

consciència li diu que és la “cosa que espera els extraviats”. La Trisha mira els arbres i crida

si hi ha algú.

- (*) La Quilla desperta de sobte al llit de casa seva. Estan trucant el timbre de la porta. La

Quilla i en Pete baixen a veure qui és. Quan veuen en Larry, en Pete corre a abraçar-lo,

mentre que la Quilla es mira l’escena amb desconfiança. En Larry s’apropa a la Quilla i

l’abraça. La Quilla té por, tot i que sembla que en Larry és un bon home.
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- La Trisha segueix espantada. Els sorolls continuen turmentant-la fins que s’esvaeixen.

- La Trisha té son, però no pot dormir. S’estira al terra i s’imagina que parla amb en Tom

Gordon (pàg. 101 de la novel·la). Finalment s’adorm.

- (*) La Quilla i en Larry són a l’habitació de matrimoni de casa la Quilla. La Quilla plora

desconsoladament i en Larry, al veure-la en aquell estat, li pregunta si pot dormir amb ella.

Una cosa porta a l’altra, i finalment acaben fent l’amor.

- En Pete, que dorm a l’habitació contigua a la dels seus pares, té malsons relacionats amb

la desaparició de la Trisha. Crida.

- Matí del dia següent. El sol brilla en el cel, il·luminant la clariana del bosc. La Trisha

s’aixeca, es neteja la cara al rierol, però al veure que els mosquits tornen a perseguir-la, es

torna a posar una capa de fang per tot el cos.

- La Trisha esmorza les restes de l’entrepà i la meitat dels bastonets d’api. Veu que li

queden poques reserves (mitja ampolla de Surge, mitja ampolla d’aigua i uns quants bastonets

d’api) i les guarda, però tot li és igual, ja que creu que la trobaran aquell mateix matí (pàg.

106 de la novel·la).

- S’aixeca, es mou una mica per activar la circulació sanguínia, escolta atentament el bosc

(només sent els cants dels ocells) i comença un altre cop a caminar al costat del rierol.

- El dia avança i el bosc cada cop és més frondós. La temperatura augmenta i la Trisha

comença a suar.

- A les onze del matí, la Trisha arriba a la part més alta d’un pendent. Allí se sent

observada. Està convençuda que l’estan espiant.

- Torna al costat del rierol i a mesura que avança, el rierol es va fent cada cop més estret

(amplada inferior a mig metre) fins que desapareix entre uns arbustos. La Trisha, per no

rodejar-los, s’hi endinsa.
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- La Trisha arriba a una zona on els arbres són morts, el terra és tou i és ple de falgueres,

però ella segueix buscant el rierol.

- El rierol recupera la seva amplada, però de sobte torna a fer-se estret, fins que es

converteix en una sèrie d’estanys petits plens d’insectes. El bosc mostra un aspecte fantasmal.

- La Trisha segueix caminant, quan de sobte el peu se li enfonsa fins al turmell en una

superfície fangosa. És a punt de perdre la sabatilla, però la recupera. Crida i s’agafa al tronc

d’un arbre.

- Contempla espantada l’entorn. Es troba en una zona pantanosa. Desenes de troncs

caiguts formen un laberint d’ombres. La Trisha s’asseu en un dels tronc i es queda

contemplant el paisatge. Té un gran dilema: segueix avançant cap a un lloc desconegut o es

queda asseguda, sense fer res, esperant que la trobin.

- (*) La Quilla, en Larry i en Pete dinen al menjador. Encara no els han trucat per informar

de com va la recerca. La Quilla va a la cuina i en Larry la segueix. En Larry intenta fer-li un

petó, però la Quilla no es deixa. Aquest gest ofèn en Larry que agafa una cervesa de la nevera,

mira la Quilla amb odi i va al menjador. En Pete i en Larry riuen. La Quilla sap que alguna

cosa passarà.

- La Trisha creu veure vegetació al fons del pantà i decideix anar-hi.

- El sòl és molt tou i els peus se li van enfonsant. Cau a sobre d’uns matolls plens

d’insectes. S’aixeca i segueix caminant. Un altre cop la sabatilla se li queda dins del fang.

L’aconsegueix treure.

- El terreny es torna més tou. La Trisha segueix caminant. Mira enrere i veu tot el tram fet

fins el moment: si ha arribat fins aquell punt, pot acabar. Avança saltant i agafant-se als

troncs.

- Arriba a un punt on la superfície és completament líquida. “L’aigua” li arriba als genolls.

Aquell lloc fa molt pudor.
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- Comença a veure amb claredat com els arbres són més forts i no estan morts. Es recolza

al tronc d’un i crida d’alegria.

- La Trisha creu que va acompanyada per en Tom Gordon i parla amb ell, fins que a sobre

d’uns troncs caiguts veu com s’alcen desenes de castors. Queda fascinada, els observa una

estona i segueix el seu camí cap a la terra plena de vegetació.

- Quan hi arriba, veu que tot està ple de “falgueres” comestibles. No obstant, observa amb

sorpresa i desconfiança que l’aigua bruta on es troba és plena de falgueres flotant i que el terra

on hi són plantades en falten algunes que han estat arrancades.

- Creu que algú l’està seguint, i decideix rodejar la zona per no haver d’enfrontar-se a la

cosa que pugui haver al bosc.

- A mig camí, la Trisha troba el cap tallat d’un cérvol ple de mosques volant al seu

voltant. També contempla uns rierols de sang que marquen la trajectòria que ha seguit el cap

des de la part alta de l’illa.

- La Trisha s’espanta i segueix el camí, intentant fugir del cap tallat. Altre cop, en mig del

seu trajecte, es troba amb una cosa que l’esglaia: un dels troncs caiguts és ple de tall produïts

per les urpes d’un ésser inimaginable.

- Segueix corrents. La veu de la consciència comença a parlar-li de la cosa que s’amaga

dins del bosc (pàg. 124-125 de la novel·la).

- Arriba a una zona on l’aigua ja no li passa del genoll i el terra és sòlid. Allí veu unes

quantes falgueres i se les menja. Altre cop sent els incessant zumzeig de les mosques, cosa

que l’alerta. S’apropa al lloc d’on procedeix el so i veu el cos sense cap d’un cérvol. La Trisha

fuig fastiguejada.

- (*) En Jack surt del bosc i va cap a un dels cotxes de policia. Dins hi ha una noia

(Clarice Torrance). En Jack li diu que va a la caserna a informar de com va la recerca i a veure

si hi ha noticies.
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- El sol comença a amagar-se per l’oest i la Trisha, sabent aquesta dada, avança cap on es

pon el sol.

- La veu de la consciència li diu que no sobreviurà per manca d’aigua, però la Trisha

s’enfronta a la nena perversa i es reconforta amb la presència d’en Tom Gordon (pàg. 130 de

la novel·la).

- El bosc cada cop pren més presència de bosc: els arbres (pins i avets) són més alts i més

abundants. El sol es filtre pels arbres, produint uns raigs lluminosos ataronjats.

- La Trisha creu sentir el rumor d’una corrent d’aigua. Sense pensar-s’ho, es posa a córrer

travessant matolls d’ortigues, passant per sobre d’acumulacions de pinassa, caminant al costat

d’un precipici i finalment, baixant de qualsevol manera per un pendent que desemboca a un

rierol.

- La Trisha, emocionada, comença a veure aigua sense parar. Se li fa present el dubte de

com sortirà d’allà: el pendent per on ha baixat és massa pronunciat. No obstant, a l’altra banda

del rierol s’alça un altre pendent, però aquest, tot i ser pronunciat, és ple d’arbres i roques.

- Un cop acaba de beure aigua, busca una plana on poder dormir, però com que a tot arreu

hi ha mosquits, agafa aigua del rierol (omple l’ampolla) i fabrica fang amb la terra. Se l’aplica

pel cos.

- Abans d’anar a dormir, la Trisha veu que no hi ha cap arbre amb el que poder-se

resguardar, així que agafa unes quantes branques de pi que troba i crea una cosa semblant a

una tenda de campanya, però just quan és a punt d’acabar-la de muntar, nota unes tremolors i

un malestar a l’estómac. La veu de la consciència li diu que s’ha enverinat (pàg. 136 de la

novel·la).

- La Trisha agafa el walkman i escolta l’emissora de la nit anterior, la WCAS. De sobte, la

Trisha comença a vomitar, mentre que li entren unes ganes irreparables d’anar de ventre. Es

baixa els pantalons i les calces i buida tot el que porta dins. La nena rellisca i cau a sobre de

les seves pròpies defecacions.
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- La Trisha es despulla i camina fins el rierol, on es neteja. Diu que l’aigua ha estat qui li

ha provocat el mal de panxa. Quan acaba, torna a la cabana. Altre cop nota mal estar, però se

li passa.

- El partit segueix el seu curs (pàg. 136-141 de la novel·la). Per la radio, de tant en tant,

sona la cançó d’un anunci, la qual la Trisha se la sap de memòria i la canta. El partit acaba:

l’equip d’en Tom Gordon perd i la Trisha, desanimada, plora i finalment s’adorm.

- (*) Mentrestant, en una caserna de la policia, en Jack rep una trucada on acusen a un

home, de nom Mazzerole i que condueix una furgoneta Ford blava, de ser el segrestador de la

Trisha (pàg. 141-142 de la novel·la).

- (*) En Jack dóna ordres de començar a buscar la furgoneta i en Mazzerole.

- A les dues de la matinada, la Trisha desperta i li entren unes ganes irreparables d’orinar,

cosa que li provoca una forta picor.

- S’apropa al lloc on a vomitat les altres vegades i per primer cop, veu en Tom Gordon en

mig del bosc, vestit amb el seu uniforme, amb el guant i la mà dreta darrera de l’esquena. La

Trisha li parla, però ell ni s’immuta. La Trisha, al veure’l tant quiet, decideix imitar-lo: al

principi no se’n surt, però finalment ho aconsegueix. Els mals de panxa desapareixen i ella va

altre cop a la cabana.

- Quan la Trisha dorm, alguna cosa s’apropa a ella i se’n va, però no molt lluny…

- (*) En Mazzerole condueix per la carretera.

- (*) La Quilla i en Larry són a la seva habitació. La Quilla es mostra prudent i li diu que

tot el que va passar la nit anterior va ser una equivocació. En Larry s’enfada i li pregunta si hi

ha algú més a la seva vida. La Quilla ho nega. Els dos es posen a dormir.
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- Matí del dia següent. El sol brilla. La Trisha desperta i nota un malestar interior (té

gana). Com que no sap què fer, s’aixeca, destrossa la cabana i s’arrossega fins al rierol. Tot i

saber què li va passar la nit anterior, la Trisha comença a veure aigua desesperadament.

- Recull les seves coses i comença a pujar el pendent paral·lel al rierol, però abans recull

una mica d’aigua amb l’ampolla de plàstic, seguint els consells de la veu de la consciència.

Camina lentament, quasi arrossegant els peus. Al seu costat apareix en Tom Gordon.

- (*) La Quilla i en Larry són a casa. En Larry està bevent cervesa (ja porta tres llaunes

seguides). La Quilla li aconsella que no segueixi, però ell no li fa cas. En Larry pregunta per

què no ho poden tornar a intentar. La Quilla respon que no pot. En Larry es posa nerviós i és a

punt de pegar la Quilla, però el timbre sona a temps per evitar-ho.

- (*) La Quilla obre la porta i entren en Jack i la Clarice. En Jack saluda amablement la

Quilla i en Larry, que ho observa tot, es fa la pròpia història.

- (*) En Jack i la Clarice intenten esbrinar si al pàrking on van aparcar el dia de l’excursió

hi havia una furgoneta blava. La Quilla confirma les sospites i pregunta si han segrestat la

seva filla (pàg. 148 de la novel·la).

- (*) Quan en Jack i la Clarice marxen, en Larry pregunta a Quilla si s’ha ficat al llit amb

en Jack. La Quilla li diu que veu visions, però en Larry no se la creu i li pega una hòstia.

- Al cap de dues hores, la Trisha veu uns matolls plens de baies vermelles. En un principi

no s’ho creu, però quan veu dos corbs que n’estan menjant, es llença a sobre dels fruits i els

comença a arrancar. S’embruta les mans i la cara.

- Quan acaba d’arrancar les fruites, veu una clariana amb el terra ple de nous. La Trisha

obre una nou i la tasta. Sorpresa, veu que té bon gust i comença a omplir la motxilla amb nous

i baies.

- Un cop té reserves suficients, se’n va al costat del rierol, es recolza al tronc d’un arbre i

comença a menjar els fruits que ha recollit.
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- A l’altra banda del riu hi ha tres papallones, dues blanques i una negra. La Trisha es sent

feliç, i es voldria quedar allà i no tornar. Conversa amb la veu de la consciència (pàg. 155 de

la novel·la).

- (*) La Trisha somia amb el dia en que el seu pare li va regalar la gorra firmada, però

desperta del somni.

- A l’altra banda del riu han aparegut tres persones que miren la nena. Van coberts amb

unes túniques llargues que els arriben fins als peus, com si fossin sacerdots, i amb la cara

coberta per una caputxa. La Trisha els pregunta qui són i si l’ajudaran, però ningú respon. La

nena comença a espantar-se. Un dels homes que vesteix de blanc, el de l’esquerra, avança cap

a la nena i es retira la caputxa. Al descobert queda la cara d’un home que porta ulleres. La

Trisha recorda un professor de ciències. L’home parla amb la nena (pàg. 158 de la novel·la).

Quan acaba la conversació, la figura blanca torna al seu lloc i es col·loca altra vegada la

caputxa.

- La Trisha es pregunta si està somiant.

- El segon home que vesteix de blanc s’assembla molt al pare de la nena. Diu que ell és el

Subaudible (pàg. 159 de la novel·la). Quan acaba de parlar amb la Trisha, torna al seu lloc.

- El tercer home, el que vesteix de negre, causa un gran pànic a la Trisha. Quan queden al

descobert els seus braços, la Trisha veu unes urpes groguenques i associa aquell home amb el

cérvol decapitat i les marques dels troncs. L’home avança més que els altres. La Trisha sent

fàstics quan l’home es retira la caputxa i pot veure un rostre format per vespes. El “Déu” diu

que ve de part de “la cosa del bosc” i manté una conversació amb la nena (pàg. 160 de la

novel·la).

- De sobte, els tres homes desapareixen i tornen a aparèixer les tres papallones. Veu que el

dia està enfosquint i s’adona que s’ha adormit. Quan s’aixeca nota altre cop mal de panxa,

però se li passa. Creu que les baies i les nous i l’han creat una al·lucinació.

- Creua el rierol i inspecciona la zona on hi havia les papallones, però no hi veu res

d’estrany: ni una petjada, ni una marca…
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- Camina cap al bosc i busca algunes senyals de l’home-vespa. La foscor produïda pels

arbres espanten la Trisha, que en algunes ocasions se sent observada. En un tronc veu les

restes d’un intestí sanguinolent i el tros d’una pell marró. Sens dubte allò pertanyia a un

cérvol. La Trisha, tot i quedar impressionada per la imatge, ja no sent la necessitat de vomitar

al veure aquell tipus d’escena.

- La nena dóna mitja volta i torna a la clariana on hi havia les baies i les nous. Quan creua

el rierol és a punt de caure a l’aigua, però manté l’equilibri. La Trisha es quedaria a dormir

allà, però el record de l’home-vespa l’espanta.

- Agafa uns quants fruits de la motxilla i segueix caminant al costat del rierol.

- Quan la foscor ja quasi ho cobreix tot, la Trisha arriba a una zona rocosa que dóna a una

vall plena d’ombres. Se la mira una estona, buscant alguna senyal humana, però només percep

el crit d’un corb.

- La Trisha agafa pinassa i es construeix un “matalàs” per poder dormir. Beu aigua del

rierol i va cap al llit amb la ràdio.

- Passa les emissores de la ràdio buscant alguna on parlin de beisbol. Finalment arriba a

l’emissora 850 AM, la WEEI de Boston, que és l’emissora principal dels Red Sox. La Trisha

escolta el locutor que parla amb un tal Walt Framingham, el qual vol saber per què en Tom

Gordon senyala el cel quan guanya un partit (pàg. 167-169 de la novel·la).

- La Trisha s’enfada perquè aquella nit no fan cap partit i el programa de la ràdio és un

rotllo. Surt l’anunci que repeteix contínuament (pàg. 169, línia 7-9 de la novel·la). Apaga la

ràdio i s’estira sobre la pinassa.

- (*) En Mazzerole segueix conduint quan sent que parlen d’ell. L’acusen de ser el

segrestador de la Trisha, i ell, tot i no haver fet res, sap que hi ha molts indicis que l’apunten

directament. Arriba a un Motel.
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- Bufa una brisa suau i la temperatura és baixa. Al cel brillen les estrelles. La Trisha

repeteix la cançó de l’anunci. Abans d’adormir-se, veu una pluja d’estels i comenta tot el que

veu a en Tom Gordon, tot i que aquest no és al bosc.

- Quan acaba la pluja d’estels, la Trisha s’adorm i somia amb en Tom Gordon, el qual li

explica per què senyala el cel quan marca punts (pàg. 172 de la novel·la).

- (*) La Quilla és a l’habitació de matrimoni. Després del que ha passat al matí, no vol que

en Larry s’apropi a ella. No obstant, en Larry aconsegueix entrar a l’habitació. Un cop dins, li

diu que la Trisha s’ha perdut perquè és una mala mare…

- (*) En Pete sent part de la conversa i un cop (en Larry ha tornat a pegar un mastegot a la

Quilla).

- La Trisha desperta tremolant de fred. S’aixeca. Té tot el cos adolorit. Estossega poc, però

amb força. S’aixeca amb la intenció d’anar a buscar més pinassa. N’agafa un bon munt. El

silenci de la nit es veu trencat per un gruny que la sobresalta. La nena torna al seu racó, es

cobreix amb la pinassa i intenta dormir com pot.

- Matí del dia següent. Els primers raigs de sol desperten la Trisha. S’aixeca, fa les seves

necessitats i veu com algú ha cavat un solc al seu costat i ha escampat la pinassa, cosa que

reafirma la idea que té ella: algú la segueix.

- Quan estossega li fa mal el pit.

- Parla amb en Tom Gordon del monstre del bosc (pàg. 175 de la novel·la).

- S’asseu a una de les roques, menja unes quantes baies i va al rierol a beure aigua. Hi veu

una truita de riu. Decideix intentar pescar-la.

- La Trisha agafa l’impermeable i improvisa un estri per poder caçar peixos (amb una roca

afilada talla la caputxa).
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- Amb la “xarxa” s’apropa al riu i espera que vingui algun peix. Mentre espera, canta la

cançó de l’anunci. Aixeca la vista i veu tres resplendors a l’aigua (peixos) que van cap on és

ella. Aconsegueix atrapar-ne dos. La Trisha crida d’alegria.

- S’allunya del riu amb la caputxa plena d’aigua entre les mans. Un dels peixos s’escapa.

El problema arriba quan es pregunta com se’l menjarà. La Trisha bolca el contingut de la

caputxa al terra. Quan la truita de riu és morta, l’agafa, la posa sobre les restes de

l’impermeable i l’obre amb l’ajut de la pedra afilada. Quan acaba de buidar les tripes de

l’animal, agafa la carn, la neteja al riu i se la menja.

-  Nota una arcada, però se li passa. Recull totes les seves coses i abans de marxar, parla

amb la veu de la consciència (pàg. 181 de la novel·la).

- La Trisha baixa un pendent, seguint el rierol, que porta a un bosc d’avets i altres arbres.

És difícil avançar.

- Durant el trajecte, la Trisha s’imagina una conversa amb en Tom Gordon. Parlen d’ella:

les classes preferides de l’escola… (final pàg. 181).

- Tornen a aparèixer els mosquits, cosa que distreu la Trisha. El rierol perd força. La

Trisha el segueix i finalment veu que desemboca en un pantà no gaire profund que és ple de

canyes. La Trisha queda decebuda, s’asseu al terra i comença a cridar de ràbia.

- Plora i crida, arrenca l’herba del terra, llença les sabatilles pels aires i finalment, es

queda dormida.

- Quan desperta, ja és quasi de tarda. La Trisha s’aixeca, es posa les sabatilles i comença a

caminar per la vora del pantà.

- La Trisha arriba a una altra clariana. Va acompanyada per en Tom Gordon. Just quan

creuen aquella zona, un helicòpter els sobrevola. La Trisha crida i es belluga, però els que

volen no la veuen.
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- Segueix avançant. Aquest cop arriba a un bosc de pins, on el sol es filtre entre les

branques i les fulles. La Trisha veu que dels arbres pengen desenes de cadàvers de cérvols

mutilats i plens de cucs i mosques. Tanca els ulls espantada i quan els torna a obrir, veu que

tot era una imaginació seva.

- Dins del bosc troba un altre rierol. El segueix, però perd el rastre.

- Al llarg del camí topa amb una guineu decapitada. També sent com la criden.

- (*) En Jack va a veure la Quilla i li diu que la Trisha, després del temps que ha passat,

només pot ser viva si la té segrestada en Mazzerole. En Larry diu que haurien de celebrar el

funeral, però la Quilla no ho vol.

- En Pete està trist i no parla amb ningú. Agafa la nina de la Trisha i se l’emporta a la seva

habitació.

- La Trisha segueix caminant al mateix temps que la cosa del bosc la persegueix. La

Trisha torna a trobar arbres esgarrapats.

- La Trisha arriba a una zona on l’herba és alta i comença a tossir. Li fa mal el pit, s’ajup i

es recolza a un calcinal. Quan para de tossir torna a reincorporar-se i queda parada: on

acabava de recolzar-se no és pas un calcinal, sinó un pal amb un pern a l’extrem, però no hi ha

cap cartell d’indicació penjat.

- Conversa amb en Tom Gordon (pàg. 194-195 de la novel·la).

- La Trisha busca pel terra algun cartell. Es posa de genolls i recorre en la direcció que

indiquen els forats dels cargols que haurien de subjectar el cartell. Es punxa la mà i veu que

s’ha fet mal per culpa d’un cartell de fusta que és ple d’estelles. Lliga el tros de fusta amb

l’impermeable i torna al lloc on és el pal.

- Demana ajuda a en Tom Gordon, però aquest no apareix, així que decideix seguir el

camí que indica el pal.
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- La Trisha entra a un bosc. Apareix en Tom Gordon i diu a la nena que hi ha un altre pal a

l’altra banda (pàg. 199 de la novel·la). La Trisha hi va i segueix altre cop la direcció del pal.

Arriba a una clariana on hi ha tres pals més.

- La Trisha desespera i ho dóna tot per perdut, però de sobte veu una carretera. La nena

esclata de l’emoció: plora i riu. Quan arriba al camí, s’estira i mira el cel, rient.

- (*) Una patrulla de la policia descobreix una furgoneta Ford blava aparcada davant d’un

Motel. Dos policies entren i pregunten a l’amo si ha vist en Mazzerole. L’amo diu que amb

aquell nom no hi ha ningú, però quan li descriuen l’home, ell afirma.

- (*) Els dos policies entren a l’habitació. Tot està tranquil. La nit s’apropa i hi ha poca

llum. En Mazzerole està amagat, disposat a fugir a la mínima oportunitat. No obstant, provoca

un soroll i el detenen. Quan li pregunten si sap alguna cosa de la nena desapareguda, en

Mazzerole diu que no té ni idea. Les seves paraules són certes.

- (*) Un dels policies informa en Jack de tot.

- La Trisha s’aixeca i comença a caminar per la carretera.

- La nit s’apropa. El cel es cobreix d’uns núvols foscos i comença a tronar. La Trisha és a

punt d’entrar al bosc per refugiar-se, però veu alguna cosa al final de la carretera. La nena

arrenca a córrer i descobreix que allò que ha vist és la cabina d’un camió (descripció pàg. 202

de la novel·la).

- Segueixen els llamps i els trons.

- La Trisha agafa una branca del terra i remou l’interior del camió. Un exèrcit d’esquirols

surt de sobte i fuig cap al bosc.

- La Trisha comença a esternudar de la pols que ha aixecat. Al veure el panorama,

decideix anar a dormir al bosc, sota un avet. Abans d’adormir-se, menja unes quantes baies i

beu aigua.
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- Fa molta calor, cosa que impedeix que la Trisha pugui dormir. Pensa en escoltar la ràdio,

però decideix no fer-ho. Finalment s’adorm.

- Al cap de tres hores, comença a ploure amb força. La Trisha desperta de sobte i surt

corrents cap al camió, on pot resguardar-se. Quan és a dins, a l’altra banda de la carretera veu

el Déu dels extraviats.

- La Trisha es cargola sobre si mateixa i es posa a dormir.

- Matí del dia següent. El sol brilla i il·lumina la Trisha, que reposa dins del cotxe.

- La Trisha s’aixeca i surt de la cabina. Un cop a fora, veu que algú ha cavat un cercle al

voltant del camió.

- La Trisha comença a caminar pel costat de la carretera. El sol incideix directament. Fa

molta calor.

- La cosa del bosc segueix la Trisha.

- La Trisha troba un bassal d’aigua.

- Cap a les quatre de la tarda, la Trisha cau al mig de la carretera. Intenta aixecar-se, però

no pot. Decideix no insistir, així que s’acomoda i treu el walkman de la motxilla. Escoltant la

ràdio (pàg. 210 de la novel·la) es queda adormida.

- La cosa del bosc s’apropa a la Trisha i l’observa.

- La Trisha desperta quan ja és quasi de nit. Quan descobreix que la ràdio s’ha quedat

sense piles, comença a cridar, a plorar i a insultar-se.

- La Trisha s’aixeca i torna a caminar, però al cap de mitja hora, quan ja és completament

de nit, s’estira i intenta dormir. Mira la gorra firmada per en Tom Gordon, però la firma en

aquells moments no és res més que una taca borrosa.
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- A mitja nit somia amb en Tom Gordon, el seu pare i els meteorits volant pel cel.

Estossega de tant en tant.

- (*) Truquen a la porta de la casa de la Quilla. Ella obre i quan veu en Jack amb posat

seriós, s’espanta. En Jack li diu que en Mazzerole no té la nena i la Quilla es posa a plorar. En

Larry intenta consolar-la, però la Quilla li diu que se’n vagi, que no el vol veure més. En

Larry mira amb odi en Jack i obeeix les ordres: surt de casa, però abans s’acomiada d’en Pete.

No obstant, en Larry no marxa, sinó que es queda dins del cotxe vigilant la casa.

- (*) A l’interior de la casa, en Jack pregunta si passa alguna cosa entre la Quilla i en

Larry, però la Quilla no ho vol explicar. En aquells moments, l’única cosa que vol es trobar la

seva filla, i està disposada a anar al bosc de nit. En Jack, tot i no estar d’acord amb la decisió

de la Quilla, decideix acompanyar-la. En Pete també hi va.

- (*) La Quilla, en Jack i en Pete pugen a la furgoneta de la Quilla i van fins al pàrking de

la muntanya. En Larry els segueix, i les seves intencions no són bones…

- (*) Tots tres surten del cotxe i entren al bosc. Al cap d’uns instants en Larry surt del seu

cotxe amb un bat de beisbol a la mà i també entra al bosc.

- (*) La llanterna d’en Jack provoca un seguit d’ombres a tot arreu. En Jack insisteix en

deixar de buscar, però la Quilla diu que si ell no vol seguir, ho farà ella.

- (*) Mentrestant, en Larry segueix la llum de la llanterna. A la mà subjecta el bat.

S’apropa a en Jack, hi ha uns moments de tensió, i tot acaba amb la mort d’en Larry, ja que

aquest cau pel precipici on la Trisha es va salvar pels pèls. (NOTA: aquest punt l’ampliaré i el

detallaré molt més quan escrigui el guió final).

- (*) Matí del dia següent. El sol comença a sortir per l’horitzó. La Trisha es col·loca el

walkman als pantalons

- La Trisha comença a caminar per la carretera. A mig camí sent alguna cosa darrera seu.

Es gira i veu com s’alça el Déu dels Extraviats.
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- En veritat, el que hi ha allí no és el Déu dels Extraviats, sinó un ós negre, brut de fulles i

branques, i que diu a la Trisha que fugi (pàg. 223 de la novel·la).

- La Trisha intenta posar-se a córrer, però la veu de la consciència li recorda que no es pot

moure.

- L’ós diu a la Trisha que ell ha matat els cérvols i la guineu.

- Al cap de la Trisha ressonen unes paraules d’en Tom Gordon (pàg. 224 de la novel·la).

La Trisha es col·loca bé la gorra, gira pel terra cap el bosc i es posa de peu com pot. Crida l’ós

al mateix moment que es treu el walkman dels pantalons i l’aguanta amb força a la mà.

- L’ós s’apropa cada cop més a la Trisha. Quan és just davant seu, obre la boca. La Trisha

veu en el seu interior tot de vespes. L’ós es posa dempeus.

- (*) Mentrestant, la Quilla, en Jack i en Pete s’apropen al lloc on està succeint tot. Porten

tota la nit caminant, però ells han agafat un drecera, no pas com la Trisha que ha estat

allargant el camí seguint el rierol.

- La Trisha comença a fer girar el walkman, com si anés a llençar una pilota de beisbol.

- (*) En Jack, al veure tot el que està passant, dispara contra l’ós, donant-li de ple a

l’orella.

- L’animal s’espanta, i just en aquell moment, la Trisha llença el walkman, que va a parar

entre els ulls de l’ós. L’animal fuig corrents cap al bosc.

- (*) Tots tres baixen corrents cap a la nena. La Trisha pregunta emocionada a la seva

mare si ha vist com ha llençat el walkman (pàg. 230-231 de la novel·la).

- (*) De sobte, la Trisha fa com si anés a caure al terra i la Quilla l’aguanta. La Quilla li

parla, però la nena no sent res. Comença a tossir i finalment queda inconscient.
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- La Trisha té un somni on apareix en Tom Gordon i la seva mare. Tots tres són al lloc on

hi havia els pals (pàg. 233-234 de la novel·la).

- Quan la Trisha escolta la veu de la seva mare i el seu germà, torna en sí (final de la pàg.

234 de la novel·la). És en un hospital i té un tub al nas i una agulla clavada al canell. Fa

l’intent de parlar, però una infermera li diu que no ho faci i li explica què té (pàg. 235 de la

novel·la).

- (*) La Quilla i en Pete ploren d’emoció. En Jack mira l’escena des de fora de l’habitació.

No vol interrompre aquest moment tant especial.

- (*) La Trisha s’adona que el seu pare no hi és i pregunta per ell. La seva mare li diu que

han passat moltes coses durant aquests dies i que ja li explicarà tot més endavant.

- (*) La Trisha s’imagina que en Tom Gordon és a l’habitació i imita el gest que fa ell

sempre quan guanya un partit. La Trisha ha guanyat el seu propi partit.
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2.- Guió de: La noia que estimava en Tom Gordon (de Stephen King)

Després d’haver vist l’argument del llibre i la bíblia del

guió, tot seguit hi ha el guió cinematogràfic pròpiament dit. La

versió que hi ha a continuació és la versió final del guió. Per

tant, l’argument no és igual que el que s’estableix en la bíblia.

Per veure la primer versió del guió, podeu consultar l’annex.

(Imatge de la portada de la novel·la)
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LA NOIA QUE ESTIMAVA EN TOM GORDON

1. CASA DE LA QUILLA ANDERSEN. FAÇANA. EXT./NIT.

Tots els llums de l’edifici estan apagats excepte un. A l’habitació il·luminada es poden intuir

tres siluetes.

Sobreimprès llegim:

JUNY (1998)

2. CASA DE LA QUILLA ANDERSEN. CUINA. INT./NIT.

A l’interior de l’habitació hi ha una dona d’uns quaranta anys (QUILLA ANDERSEN)

acompanyada dels seus dos fills. La petita, la TRISHA MCFARLAND, té uns nou anys. El

germà, en PETE MCFARLAND, en té tretze o catorze.

La QUILLA ensenya als seus dos fills un mapa amb una ruta marcada. Tots tres són al voltant

d’una taula plegable. En PETE no presta atenció a la mare.

QUILLA

Aquesta és la carretera 68 que ens portarà fins la Senda dels Apalatxes.

El cotxe el deixarem a l’aparcament (senyala un punt blau que hi ha marcat al mapa),

i després haurem de caminar uns nou quilòmetres

(marca la ruta amb el dit) fins arribar al final.

Allà hi haurà un camió que ens baixarà altre cop al pàrking.

Després tornarem a casa, i si quan arribem encara no esteu prou cansats,

podem anar al cine. Què us sembla?

TRISHA (entusiasmada)

Ja tinc ganes d’anar d’excursió!

Mama, quan hi anirem?! La setmana que ve?!

QUILLA

Trisha, calma’t… Jo havia pensat d’anar-hi demà.
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TRISHA

Demà?! Has dit demà?!

QUILLA

Sí, he dit demà. (mira en PETE) I a tu, què et sembla?

PETE (esbufegant)

A mi? Vols que et digui què em sembla?

QUILLA

Per alguna cosa t’ho estic preguntant…

PETE

Vols que et sigui sincer? Una merda.

Ja veus, la gran excursió a la muntanya…

QUILLA (intenta parlar calmada)

Pete, per favor, no comencem altre cop. T’ho demano si us plau.

Podrem tenir la festa en pau o haurem d’estar de morros?

No veus que amb tu sempre hem d’estar igual?!

PETE (cridant)

Què vols que digui?! Que serà divertit?! Que m’ho passaré bé?!

Estic fart de fer sempre sortides a la muntanya!

Tu creus que jo m’ho passo bé i que m’agrada mirar flors?

A mi me la porta fluixa anar a caminar i a mirar floretes!

Amb el papa no fem aquestes merdes, ho sents?!

Ell ens porta al parc d’atraccions, no com tu!

La TRISHA va mirant la seva mare i el seu germà.

TRISHA

Mama… Pete… No discutiu…
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Al veure que ningú li fa cas, la TRISHA marxa de la cuina.

QUILLA (perd els nervis)

Estic farta. Farta! Em sents?! Farta!

Sempre estem igual! No ets conscient que ja tens catorze anys?

A veure quan madures d’una vegada… A vegades ets insuportable…

PETE

Doncs si et faig tanta nosa, deixa’m anar a viure amb el papa.

QUILLA

Mira, aquest tema ja l’hem discutit altres cops i ja saps quina és la resposta…

PETE (murmurant)

No t’aguanto…

QUILLA

Què has dit?

PETE

Que no t’aguanto! No t’aguanto!

Estic fart de tu, de la Trisha i d’aquesta merda de casa!

No us aguanto!

QUILLA (enfurismada)

Ja n’hi ha prou! Demà anirem a la muntanya i no hi ha res més a dir!

I com intentis fer-ne alguna, et juro que te’n recordaràs…

Ho has entès?! I ara a dormir, que demà serà un dia molt llarg!

En PETE s’aixeca i va cap a la porta.

PETE (ple d odi, murmura)

T’odio… t’odio…
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En PETE surt de la cuina sense dir res més. La QUILLA es queda sola, recull el mapa que hi

ha sobre la taula, mira cap a la porta i es posa a plorar. Des del pis superior se sent el cop

d’una porta tancant-se.

3. CARRETERA DEL BOSC. FURGONETA DE LA QUILLA. EXT./DIA.

Vista aèria d’una carretera sinuosa que s’enfila per una muntanya rodejada de boscos

espessos. Una furgoneta vermella ascendeix pel camí. No hi passa quasi ningú.

S’introdueixen els títols de crèdit.

4. CARRETERA DEL BOSC. FURGONETA DE LA QUILLA. INT./DIA.

La QUILLA condueix la furgoneta vermella que vèiem per la carretera. En PETE va assegut

al costat de la mare, mirant per la finestra i esbufegant. La TRISHA va a la part posterior. Hi

ha un silenci total. La QUILLA engega la ràdio per calmar la situació. Mentrestant, la

TRISHA es treu la gorra que porta al cap. Veu la firma d’en TOM GORDON, un jugador del

seu equip preferit de beisbol. Posa la gorra a una nina de drap que jeu a sobre de la seva falda.

TRISHA (a la nina)

No et pensis que te la donaré… És meva i de ningú més.

Bé, d’en Tom Gordon també l’és una miqueta.

Ell és tan guapo!

QUILLA (mirant la TRISHA pel retrovisor)

Què dius?

TRISHA (ruboritzant-se)

Res, res… Coses meves…

QUILLA

Ja hem arribat.

La TRISHA mira per la finestra amb il·lusió. En canvi, en PETE posa cara de pomes agres.
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5. PÀRKING DEL BOSC. EXT./DIA.

La furgoneta vermella apareix al pàrking. No hi ha gairebé ningú, i per tant, no tenen

problemes per aparcar. La QUILLA deixa la furgoneta al costat d’una altra furgoneta (un

model de Ford de color blau).

La primera en baixar és la TRISHA. Deixa la nina asseguda al seu lloc.

TRISHA (a la nina)

Adéu Mona Moanie Balogna. Et prometo que després torno.

Tanca la porta amb un cop fort i sec i va a veure la seva mare.

Mentrestant, la QUILLA obre el maleter, comença a treure les motxilles i les va deixant al

terra.

QUILLA (mirant la TRISHA)

Ho has agafat tot?

(la TRISHA afirma amb el cap) I l’impermeable?

TRISHA

Sí, mama.

QUILLA (mira el cel. Estan apareixent uns núvols densos i foscos)

Van dir que potser plouria, però…

Espero que s’hagin equivocat, com sempre…

TRISHA (mira en PETE i després la seva mare).

Encara esteu enfadats?

QUILLA

No me’n parlis, no me’n parlis…

El teu germà a vegades és insuportable.

Tu saps per què està així…?
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TRISHA (a cau d orella a la seva mare)

A mi em sembla que tot és per l’escola.

Els nens li diuen coses i el peguen…

Saps com li diuen? Quan el veuen, tots li criden:

“¡Eh, CampaMón! Com t’ha anat, ermità?”, però no sé per què.

En PETE baixa del cotxe amb poc entusiasme i la QUILLA es queda mirant-lo amb

preocupació.

PETE (mira la seva mare)

Què passa? Que tinc micos a la cara?

QUILLA

No puc mirar-te?

(decideix no iniciar cap discussió i canvia de tema).

Va, anem que sinó se’ns farà tard i no veurem res.

Cadascú agafa la seva motxilla, se la posa a l’esquena i tots tres avancen fins l’entrada d’un

camí de terra. En un cartell indicador es pot llegir:

SENDA DELS APALATXES (9 Km.)

6. CAMÍ DE LA SENDA. INICI DEL CAMÍ. EXT./DIA.

La QUILLA, la TRISHA i en PETE caminen per un camí de terra que, a banda i banda, és ple

d’arbres alts i densos.

La QUILLA s’apropa a en PETE i li posa la mà a l’espatlla.

QUILLA

Vols que parlem?

PETE

No hi ha res a parlar…
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QUILLA (intenta ser comprensible)

Pete, que ens coneixem. Què et passa?

A mi em molesta veure’t així. Puc fer alguna cosa?

La TRISHA, al veure que la seva mare està parlant amb el seu germà, es queda una mica

enrere i es posa a contemplar el paisatge.

PETE

Sí, sí que pots fer una cosa: callar i deixar-me en pau.

QUILLA (actua com si no hagués sentit res)

La Trisha m’ha explicat que tens problemes a l’escola…

PETE (mirant la TRISHA, murmura)

Estúpida…

La TRISHA no sent el comentari d’en PETE.

QUILLA

Així és que té raó la teva germana?

Què et diuen els altres companys?

PETE

Vols deixar-me?! Deixa’m en pau!

No vull que em toquis! No vull que em diguis res!

QUILLA

Per què no vols parlar d’aquest tema?!

Ja sé que no és fàcil, però…

PETE

Tu no saps res! Res de res! Saps qui té la culpa de tot això?

Teva, tot és culpa teva! Per què vas canviar-me d’escola, eh?!

No podies deixar-me on era?! No, la senyora havia de fotre’m!
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Mira, mama, estic començant a veure com ets realment i…

I no entenc com el papa va poder casar-se amb tu…

QUILLA

Per què m’ho fas? Per què em tractes així? Jo no m’ho mereixo…

PETE

Vull anar a viure amb el papa.

QUILLA

Ja saps que això no pot ser…

PETE

I per què no? Sempre haig de fer el que tu vulguis?!

QUILLA

No vull parlar d’aquest tema, ho has entès?!

PETE

Mai vols parlar del tema, però sempre el treus!

QUILLA

Mira, qui té problemes ets tu i ja va sent hora que els afrontis!

Jo només intento ajudar-te, però si tu no col·labores…

A vegades penso que el millor seria que te la fotessis.

Tu, com els animals, només aprens a base de cops…

PETE

Va, deixa’m estar! (la QUILLA retira la mà).

Deixa’m estar d’una punyetera vegada!

Ja veuràs que bé m’ho passaré aquí, a la merda del parc dels apatxes,

dels apalatxes o com collons es digui aquesta merda de lloc!

Tinc ganes que sigui la setmana que ve; així no hauré d’aguantar-te!
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QUILLA (enrabiada)

Però tu què vols?! M’ho pots dir?!

De veritat vols anar amb el teu pare?!

PETE (sarcàsticament)

Sí, això és el que vull… Ell és millor que tu.

Molt millor. Ell m’entén, en canvi tu…

QUILLA (enfadada)

Jo què?! Mira, Pete: fins que no siguis major d’edat hauràs de fer tot el que jo et digui.

T’ha quedat clar o vols que t’ho repeteixi?

A vegades m’encantaria perdre’t de vista una temporada, però…

PETE

Doncs deixa’m anar a viure amb el papa!

La TRISHA comença a posar cares estranyes i s’apropa a la seva mare.

TRISHA (a la seva mare)

Mama, tinc pipí…

QUILLA (no ha sentit a la seva filla)

Li faries un gran favor, ho saps?!

Això és el que ell vol; que us poseu en contra meva i aneu amb ell!

TRISHA

Tinc pipí, i em sembla que no puc aguantar més…

QUILLA (segueix sense sentir la TRISHA)

Mira, molt bé, si tantes ganes tens d’estar amb el teu pare, vés-hi!

Vés-hi i quedat amb ell el temps que vulguis!

TRISHA

Mama, que se m’escapa…
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PETE

Perfecte: no dubtis que ho faré, ho has sentit?!

Per fi no t’hauré d’aguantar més!

TRISHA

Mama…

QUILLA (dirigint-se a la TRISHA)

Ara no puc!

La TRISHA, cansada que no li facin cas, es para al mig del camí, mira cap a la banda on el

bosc és més espès i hi entra.

7. INTERIOR DEL BOSC. COSTAT DEL CAMÍ. EXT./DIA.

La TRISHA observa des de darrera d’un arbre la seva mare i el seu germà. Ells dos no han

notat que ella ja no va amb ells.

PETE (Veu en off)

T’odio! Vaig ser un idiota el dia del judici…

Tant de bo pogués tornar al passat i decidir anar a viure amb el papa!

Si ho hagués fet, ara no hauria de ser aquí!

QUILLA (Veu en off)

I tant que ets idiota! No t’adones de les tonteries que fas?!

La TRISHA s’agafa amb força a un arbre i s’ajup per fer les seves necessitats, però els riures

d’uns altres EXCURSIONISTES la sobresalten. Com que no vol que la vegin fent pipí,

avança un tram més. Baixa un pendent no gaire empinat. El bosc cada cop és més fosc i

atapeït, però per sort encara sent els excursionistes.

La TRISHA s’agafa a una branca que sobresurt d’un tronc vell. Es baixa les calces i fa el pipí.



105

TRISHA (sospirant)

Per fi… Ja no aguantava més…

La TRISHA es torna a pujar el pantalons. Mira cap enrere. Ja no veu els altres

EXCURSIONISTES, però les seves veus encara són perceptibles. Desorientada, avança entre

els arbres. Esquiva els troncs. No sap on és, però segueix caminant. Creu que al final trobarà

la seva família.

TRISHA (cridant)

Mama! Pete! On sou?!

Silenci.

8. CAMÍ DE LA SENDA. MIG DEL CAMÍ. EXT./DIA.

La QUILLA i en PETE segueixen pujant. En cap moment s’han adonat que la TRISHA ha

desaparegut. La discussió entre ells dos encara segueix, però sembla que l’ambient comença a

calmar-se.

QUILLA

Saps quin és el teu problema? Que sempre s’ha de fer el que tu vols

i com tu vols. No ets capaç d’admetre les opinions dels altres i…

PETE

Què vols dir?! Que els problemes de l’escola són per culpa meva?

No em facis riure!

QUILLA

Jo ja no sé què més dir-te… Fes el que vulguis.

Així és com ho fas tot tu. Quan te la fotis, ja n’aprendràs.

PETE (mira cap enrere)

I la Trisha?
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La QUILLA gira el cap i veu el camí vuit, exceptuant la presència dels altres dos

EXCURSIONISTES en la llunyania.

QUILLA (nerviosa)

Què dius?!

PETE

No hi és…

QUILLA (intenta calmar-se)

Segur que s’ha amagat per cridar l’atenció…

Vés a mirar per allà. Jo aniré a l’altra banda. Trisha, on ets?!

La QUILLA s’apropa a una banda del camí a veure si troba la seva filla. En PETE va a l’altra

banda.

PETE

Trisha! (mira el bosc) Vols sortir d’una vegada?!

La QUILLA s’apropa a en PETE.

QUILLA (mirant en PETE)

Segur que s’ha amagat, veritat?

Vés a mirar per aquí, que jo aniré a l’altra banda.

9. INTERIOR DEL BOSC. COSTAT DEL CAMÍ. EXT./DIA.

En PETE mira darrera els arbres.

PETE

Trisha, on t’has fotut?!

Silenci.
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PETE (atemorit)

Trisha, això ja no fa gràcia…

En PETE camina altre cop cap el camí.

10. CAMÍ DE LA SENDA. MIG DEL CAMÍ. EXT./DIA.

Al mateix moment en què en PETE surt del bosc, la QUILLA també ho fa.

QUILLA (a en PETE i una mica nerviosa)

L’has vist?!

PETE

No, no hi era. On deu ser…?

La QUILLA es retira els cabells de la cara i esbufega.

QUILLA

Pete, queda’t aquí. Vaig a mirar a baix, a veure si la trobo.

Si aparegués, vine a buscar-me de seguida.

PETE

Va, no pateixis… Segur que la trobarem…

No pot haver anat molt lluny…

La QUILLA comença a baixar pel camí. Es troba la parella d’EXCURSIONISTES, els

mateixos que ha vist la TRISHA des de l’interior del bosc. La QUILLA para davant d’ells,

interrompent el seu pas. La parella, formada per un home i una dona d’uns trenta anys, la

miren estranyats.

QUILLA (mirant la dona)

Si us plau, heu vist a una nena d’uns nou anys?

És molt urgent!
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EXCURSIONISTA DONA (sorpresa)

No, no hem vist ningú.

Què passa? Ha passat alguna cosa?

La QUILLA no escolta el que li diuen. Es posa una mà a la boca i comença a respirar

agitadament.

QUILLA

Segur?! Esteu convençuts?!

EXCURSIONISTA HOME (una mica mosquejat per la insistència de la QUILLA)

Sí, ja li hem dit que no. No hem vist ningú.

Però podem ajudar-la en alguna cosa?

QUILLA

No, no podeu…

Els EXCURSIONISTES segueixen pujant la senda i la QUILLA es queda sola en mig del

camí. En PETE, al veure que la seva mare no es mou, es posa a córrer cap on és ella.

QUILLA (murmurant i sense dirigir-se a ningú)

No pot ser… No pot ser…

En PETE arriba al seu costat.

PETE

Has esbrinat alguna cosa? (la QUILLA no diu res)

Saps on és?!

QUILLA

Ningú l’ha vist… Ningú…

PETE

Has anat al pàrking?!
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Potser ha anat a la furgoneta a buscar alguna cosa… La nina!

Sense esperar en PETE, la QUILLA comença a baixar corrent pel camí, desesperada.

PETE

Espera’m!

La QUILLA mira a banda i banda del camí, però no veu res de res. En PETE segueix la seva

mare.

11. CAMÍ DE LA SENDA. INICI DEL CAMÍ. EXT./DIA.

La QUILLA para al costat del cartell indicador. S’hi recolza. Té els ulls plorosos i vermells.

En PETE arriba al seu costat, veu que la seva mare està desesperada i fa l’intent d’abraçar-la,

però finalment decideix no fer-ho.

12. PÀRKING DEL BOSC. EXT./DIA.

La QUILLA i en PETE van fins la furgoneta, però la TRISHA tampoc hi és.

QUILLA

Aquí tampoc hi és! No hi és! On deu ser?!

Per favor… On deu ser?! L’hauria d’haver escoltat abans…

Em volia dir una cosa i… Merda!

PETE

Què fem?

QUILLA (perdent els nervis)

I jo què sé! Et penses que si ho sabés seria aquí?!

Mira Pete, ara per ara és millor que callis, m’has entès?!

Calla i no diguis res, perquè en el fons, tot és per culpa teva!
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En PETE mira al terra. Sap que té part de la culpa. La QUILLA no para quieta ni un moment.

Està molt nerviosa.

QUILLA (nerviosa)

Ho sento… No ho volia dir… ( apropa al seu fill)

Es que no sé què haig de fer. No ho sé!

Què passarà? Què hem de fer?

I si li passa alguna cosa a la teva germana…

PETE

No cal que em demanis perdó.

En el fons ja sé que tot és culpa meva…

En PETE acaba abraçant la seva mare, però és una abraçada freda i distant. Fins i tot la mira

amb cert odi.

Just en aquell moment, sortint del bosc amb un sac gros penjant de l’esquena, apareix en

MAZZEROLE. S’apropa a la part posterior de la furgoneta blava que hi ha al costat de la de

la QUILLA, obre el maleter i llença a l’interior el sac. Després camina fins la porta del

conductor, l’obre i entra dins. En MAZZEROLE és un home d’uns trenta-sis anys. Porta

ulleres, el cabell curt i tenyit de ros.

QUILLA (a en PETE)

Espera un moment… Preguntaré a aquest home si l’ha vist…

La QUILLA s’apropa a la finestreta de l’automòbil.

QUILLA

Perdoni…

En MAZZEROLE té el vidre de la finestra pujat i no la sent. Engega el motor i marxa

aixecant una fumarada de pols.

QUILLA (murmura)

Mal parit! Fill de puta!
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I comença a plorar desconsoladament.

13. INTERIOR DEL BOSC. BOSC ENDINS. EXT./DIA.

La TRISHA no sap on és. Mira tots els racons, intentant trobar alguna senyal que la condueixi

altre cop al camí. Els crits dels ocells ressonen entre els arbres.

TRISHA (baixant cada cop més el volum de la veu)

Per què no hi ha ningú? Mama! Pete!

Em sentiu? Mama… Pete… (murmurant)

Tinc por… Tinc molta por…

Segueix caminant.

14. INTERIOR DEL BOSC. ZONA DE L ARBRE CAIGUT. EXT./DIA.

Un arbre caigut impedeix que la TRISHA pugui seguir avançant. És un tronc gruixut i rugós,

ple de bonys. A sota queda un petit espai. La TRISHA s’ho mira amb precaució. S’ajup i veu

que pot passar pel forat. Com que no vol deixar de caminar en línia recta, es posa de genolls i

s’hi introdueix. A sota el tronc hi ha poca llum, però suficient perquè es pugui veure una serp

cargolada sobre ella mateixa. Quan la TRISHA la veu, s’espanta. Amb les presses, una branca

li fa una rascada a l’abdomen i un tros de samarreta queda enganxat a la punta del branquilló.

Finalment, la nena aconsegueix sortir, es posa dempeus i comença a córrer espantada.

TRISHA (sense mirar enrere)

No em facis res! Serp dolenta!

No em facis res! Tinc molta por!

15. INTERIOR DEL BOSC. ZONA DEL PRECIPICI. EXT./DIA.

La TRISHA arriba corrents a una zona on hi ha un precipici. Ella desconeix l’existència

d’aquest. Corre mirant cap endavant. S’apropa al precipici i just quan és a punt de caure-hi,
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s’agafa amb força a un tronc. El terra rellisca sota els seus peus i unes quantes pedres cauen

per l’abisme. Està desesperada.

TRISHA (agafada al tronc)

Que algú m’ajudi!

Que algú m’ajudi i em tregui d’aquí!

Silenci. Ningú respon, excepte un corb que crida des d’algun racó del bosc.

La TRISHA respira agitadament. A poc a poc va retrocedint sobre els seus passos. Un peu li

rellisca i és a punt de caure, però tot i així segueix agafada amb força al tronc. Finalment,

aconsegueix sortir.

La TRISHA es recolza sobre els seus genolls i respira profundament. De sobte se li ennuvola

la vista i cau a sobre d’uns arbustos.

Un mosquit li pica a la cara.

16. PÀRKING DEL BOSC. EXT./DIA.

Un cotxe de la policia arriba al pàrking. A l’interior només hi va un policia, en JACK

WILKES. En JACK baixa de l’automòbil i s’apropa a la QUILLA.

QUILLA (desesperada)

La meva filla! Per Déu, on deu ser?!

En JACK veu la QUILLA desesperada. Sap que qualsevol comentari que faci pot complicar

molt la situació, així que decideix anar a poc a poc.

JACK

Primer de tot, m’hauria de dir com ha succeït tot.

Ha d’intentar recordar tots els detalls que ens puguin ajudar.

Com més coses ens digui, més ràpid la trobarem.

QUILLA

Què vol que li digui?! Jo només vull trobar-la!
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JACK

Tranquil·litzis i…

QUILLA (cridant)

Com vol que em tranquil·litzi?! Expliqui-m’ho!

Com vol que em calmi… La meva filla s’ha perdut!

Sap què és això per una mare?! Ho sap?!

En PETE, des de l’interior de la furgoneta, veu la seva mare gesticulant i cridant.

JACK

Ara per ara no serveix de res que es posi nerviosa.

Per molt que cridi, la seva filla no apareixerà.

Faci’m cas i tranquil·litzis.

La QUILLA es posa a plorar i es recolza al policia. En PETE ho veu tot.

QUILLA

Què vol que li expliqui?!

Què vol saber? Ha desaparegut de cop i volta i…

I jo vull que apareix-hi… Per favor, l’han de trobar.

L’han de trobar… No pot ser veritat que això estigui succeint…

JACK

Ara per ara, contesti a les meves preguntes.

Comencem des del principi. Com es diu la seva filla?

17. CASA D EN LARRY MCFARLAND. JARDÍ. EXT./DIA.

LARRY

Trisha, per què em preguntes això?

La TRISHA està asseguda en un banc de pedra, menjant un gelat. Al seu costat hi ha el seu

pare, en LARRY MCFARLAND, un home d’edat semblant a la de la QUILLA. És un tipus
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atractiu, però se li percep alguna cosa estranya, alguna cosa que fa que no sembli una persona

de confiança.

El jardí està cobert de gespa. La casa és uni-familiar, com la de la QUILLA. Hi ha una porta

de fusta que condueix al traster de la casa.

TRISHA (mirant el seu pare)

Jo només vull saber si creus en Déu.

Què hi ha de dolent?

LARRY

No hi ha res dolent, però em sorprèn que em preguntis una cosa així…

TRISHA

Va papa, contesta: tu creus amb Déu?

LARRY (pensant)

Déu… Així que Déu…

Mira, et diré amb el que crec: jo crec amb el Subaudible.

TRISHA (llepa el gelat)

Sub què?! De què em parles?

LARRY

Subaudible. Vols que t’expliqui què és? (la TRISHA assenteix amb el cap)

T’ho explicaré amb un exemple: recordes quan vivíem a la casa antiga?

(la TRISHA torna a assentir). I recordes que la calefacció feia soroll?

(la TRISHA nega) Sí, sí que feia soroll, el que passa és que et vas acostumar.

Et prometo que el soroll sempre hi era. Hi ha moltes coses en aquest món

que no sentim, que no veiem… però que hi són.

Tots aquests elements passen a ser el… (espera la resposta)

TRISHA

Subaudible.
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LARRY

Correcte.

TRISHA (com si no hagués entès l exemple)

Ja, però…

LARRY

Jo no crec que hi hagi un Déu que provoqui els terratrèmols i les pluges

i que cremi la gent, sinó que penso que deu haver-hi alguna cosa;

alguna cosa que flota per l’aire, però que no podem veure.

TRISHA

Papa, no sé… No ho acabo de veure… Però és igual.

Quan sigui més gran ja ho entendré, no?

(torna a llepar el gelat amb voracitat)

I creus amb alguna cosa més?

LARRY

Oh, amb el que creu tothom: la mort,

els impostos i que ets la nena més maca del món.

TRISHA (el gelat li regalima per la mà)

Papa! No diguis tonteries!

LARRY

Vigila! (senyala el gelat).

La TRISHA llepa tot el regalim que ha fet el gelat.

TRISHA

Ara, seriosament: creus en alguna cosa més?

LARRY

Sí, que ara mateix és hora de beure una cervesa.
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En LARRY s’aixeca i entra un moment a la casa. La TRISHA acaba de menjar-se el gelat i

mentre espera el seu pare, es fixa amb la porta del traster. En LARRY torna amb una cervesa

a una mà i un paquet a l’altra.

LARRY

Això és per tu.

En LARRY li dóna el regal. La nena deixa el pal del gelat a sobre del banc i obre el paquet.

Quan veu el que hi ha dins, la mirada se li il·lumina. La TRISHA deixa a la vista de tothom

una gorra dels Red Sox amb la firma d’en TOM GORDON.

TRISHA (exaltada)

Gràcies! Moltes gràcies! ( aixeca i abraça el seu pare)

Tu sí que ets el millor papa del món!

18. INTERIOR DEL BOSC. ZONA DEL PRECIPICI. EXT./NIT.

La remor d’un tro fa que la TRISHA desperti enmig del bosc. Està confosa. Mira banda i

banda. Sent el zumzeig d’un mosquit al seu voltant. Un llamp creua el cel il·luminant la

foscor. Ja quasi és de nit i la TRISHA encara està perduda enmig del bosc.

TRISHA (ploriquejant)

Vull sortir… Mama… Per què no m’has vingut a buscar?

La TRISHA no espera rebre cap resposta, però davant seu apareix la NENA PERVERSA, una

visió de la TRISHA. Físicament, la NENA PERVERSA és igual que la TRISHA, però mostra

un aspecte demacrat: la pell se li veu molt més blanca i els gestos facials són quasi

imperceptibles.

NENA PERVERSA (a la TRISHA)

Què et penses? Que la teva mare vindrà?

Estàs molt equivocada. Ara que ja no ets amb ella,

podrà preocupar-se d’en Pete.
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O creus que t’està buscant pel bosc?

TRISHA

Tu qui ets?

NENA PERVERSA

Jo sóc tu, i tu ets jo. Així de senzill.

De debò creus que vindran a buscar-te?

TRISHA

Vés-te’n. No tinc ganes de parlar amb ningú.

NENA PERVERSA

Ai, Trisha… Jo no em preocuparia gaire per saber què passarà.

La teva mare no vindrà a buscar-te. No vindrà ni ella ni en Pete ni ningú.

Estàs sola, que no te n’adones?

TRISHA (tanca els ulls i es tapa les orelles)

Vés-te’n! Vés-te’n! No vull que em diguis res més!

Que te’n vagis! Fora d’aquí!

Quan la TRISHA torna a obrir els ulls, la NENA PERVERSA ja no hi és; ha desaparegut. La

TRISHA s’aixeca. Li fa mal l’abdomen per culpa de l’esgarrapada que s’ha fet, però el dolor

és suportable i es posa a caminar cap a la direcció oposada al precipici.

Els llamps i els trons cada cop són més a prop i finalment, comença a caure una pluja fina.

19. CASERNA DE LA POLICIA (DESPATX D EN JACK) I OFICINA D EN

LARRY. INT./NIT.

El despatx d’en JACK és una habitació petita. Al centre hi ha una taula plena de papers. En un

dels costats hi ha un telèfon. També hi ha una finestra que dóna a una sala més gran on hi ha

dos policies més.

La QUILLA i en PETE estan asseguts en unes cadires de plàstic. Cap dels dos diu res, ni tan

sols es miren. En JACK obre la porta i la QUILLA s’aixeca.
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QUILLA (nerviosa)

Sabeu alguna cosa? Han trobat alguna pista?

JACK

Encara no… Però estigues tranquil·la.

La patrulla ja està rastrejant la zona i tard o d’hora la trobaran.

Ara per ara només podem esperar.

En JACK camina fins a la taula, remou uns quants papers i mira la QUILLA.

QUILLA

Em deixes fer una trucada?

JACK

Tu mateixa; aquí tens el telèfon.

(senyala el telèfon que hi ha a la taula)

En JACK fa l’intent d’aixecar-se i anar-se’n, però la QUILLA el detura.

QUILLA

Preferiria que et quedessis…

JACK

Per què ho dius?

QUILLA

Haig de trucar el meu ex-marit i em quedaria més tranquil·la si et quedessis.

En PETE presta atenció a la conversa.

JACK

Com tu vulguis…



119

En JACK deixa que la QUILLA s’assegui a la cadira i ell es queda al seu costat, dempeus. La

QUILLA despenja el telèfon, comença a marcar el número, però penja de cop.

QUILLA

La llei m’obliga a trucar-lo?

Ho haig de fer per obligació?

JACK

Jo de tu ho faria…

Si no ho fas es probable que després et busquin problemes.

QUILLA

Els problemes els tindré igual, tan si el truco com si no…

La QUILLA torna a despenjar l’auricular i comença a marcar el número.

QUILLA (parlant pel telèfon)

Larry? Hola…

En PETE i en JACK escolten la conversa.

LARRY (és al seu despatx. La trucada el sorprèn)

Hola, Quilla. Per què truques? Que passa alguna cosa?

QUILLA (nerviosa)

Sí. Larry, has de venir urgentment…

LARRY

Què ha passat? (silenci) Quilla, què ha passat?!

Ha passat alguna cosa als nens?!

QUILLA

La Trisha…



120

LARRY

Què li ha passat?! (la QUILLA no contesta)

Explica-m’ho!

En JACK mira la QUILLA. La QUILLA percep que la miren i abaixa el to de veu.

QUILLA

Aquest matí hem anat d’excursió… Jo estava parlant amb en Pete i…

i… i ens hem girat i no hi era… S’ha perdut al bosc…

LARRY (nerviós)

Hòstia puta! M’ho estàs dient de debò?!

QUILLA

Tu què creus?! Has de venir…

LARRY

Ara mateix surto! On sou?

QUILLA

Som a la caserna de la policia que hi ha just al entrar al poble…

Vine el més ràpid possible…

LARRY

No pateixis; ja vinc…

QUILLA

T’estaré esperant. (la conversa finalitza)

(penja el telèfon i mira en JACK) Ja està: m’ha dit que ara ve…

20. DESPATX D EN LARRY. INT./NIT.

El despatx és petit, amb una taula gran al centre. A les parets s’alcen unes prestatgeries plenes

de llibres. En LARRY penja el telèfon. A dins la sala no hi ha ningú més.
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LARRY (pensant amb veu alta)

Sabia que algun dia passaria alguna cosa…

Ho sabia!

Agafa les seves coses (la jaqueta i la maleta) i surt del despatx, tancant la porta amb un cop

sec.

21. INTERIOR DEL BOSC. EXT./NIT.

Segueix plovent, cada cop amb més força. La TRISHA s’asseu a sota d’un arbre per refugiar-

se. Va tota mullada. Es treu la motxilla de l’esquena, busca l’impermeable i se’l posa. A dins

de la bossa veu el dinar. Com que porta més de mig dia sense menjar res, treu tot el que porta

(un entrepà de tonyina; un ou dur; bastonets d’api; patates fregides; una ampolla d’aigua; una

ampolla de Surge (llimonada); i Twinkies). La TRISHA es menja l’ou dur i veu una mica de

Surge. Tot el que sobra ho torna a guardar a la motxilla.

Segueix regirant dins de la bossa i troba el walkman. Sintonitza les diverses emissores, però

només n’hi ha una que capta la seva atenció.

TRISHA

A veure si hi ha alguna cosa interessant…

LOCUTOR 1 (amb certa alegria)

I recordem als nostres oients que aquesta nit es celebrarà

l’esperat i emocionant partit entre els Boston Red Sox i els New

York Yankees. Qui vencerà en aquest duel entre titans?

S’accepten apostes, però tal i com estan les alineacions,

els Red Sox les tenen totes per guanyar.

LOCUTORA 2 (parlant amb un to més seriós)

Tens tota la raó, Joe: sembla que el partit serà emocionant.

Ara bé, hi ha altres noticies, com una que ens acaba d’arribar:

una dona de Sanford que anava d’excursió amb els seus fills

per la coneguda Senda dels Apalatxes, ha informat la policia



122

de la desaparició de la seva filla de nou anys, Patricia McFarland.

És molt probable que a hores d’ara estigui perduda

en els boscos que es troben en aquella mateixa zona.

TRISHA

Mai em trobaran… Mai sortiré d’aquí…

Mama, no em deixis…

La TRISHA apaga la ràdio, la guarda a la motxilla i com si apareixes del no res, comença a

sentir el cabal d’un rierol. El so és proper, així que la TRISHA s’aixeca i s’apropa a un

pendent. Al final veu un rierol que baixa ple d’aigua.

22. INTERIOR DEL BOSC. PENDENT DEL RIEROL. EXT./NIT.

La TRISHA mira el bosc i després el rierol. Sap que en aquells moments l’única solució que

té és baixar pel pendent, així que, s’asseu i s’hi llença. Manté l’equilibri com pot amb els

braços, movent-los d’un costat a l’altre. A mig trajecte, una vespa s’estampa a la seva cara. La

nena perd l’equilibri, xoca contra una pedra i baixa un tram rodolant.

TRISHA (cridant)

Ahhh! Merda!

El tram final de la pendent l’acaba baixant amb el costat esquerra. Un arbre s’alça en mig del

camí, i la TRISHA hi xoca. Per desgràcia, a la part baixa del tronc hi ha un niu de vespes que,

quan la TRISHA el colpeja, totes les inquilines surten i comencen a atacar-la sense

compassió.

TRISHA (cridant encara més)

Deixeu-me estar! Ahhh! No!

No em feu mal! Jo no he fet res!

Deixeu-me!

Quan arriba al final, es posa dempeus i fuig mig coixa fins al costat del rierol.
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23. INTERIOR DEL BOSC. COSTAT DEL RIEROL. EXT./NIT.

La TRISHA respira agitadament. Amb la mà es toca la cara i nota un seguit de butllofes que li

piquen molt. L’ull esquerra el té quasi tancat i no para de cridar de dolor. S’agenolla al costat

del rierol i es neteja amb aigua. Nota un cert alleujament, però l’efecte passa amb rapidesa. Es

queda uns instants quieta, mirant cap a l’infinit.

TRISHA (cridant)

Merda! No pot ser! No!

Això sí que no!

Es treu la motxilla desesperada i comença a regirar el seu interior. Treu una Game Boy amb la

pantalla trencada, la bossa de patates ha rebentat i tot és ple de trossos de patata, les ampolles

estan abonyegades i l’entrepà s’ha desmuntat. Al final troba el walkman. L’agafa amb força,

es col·loca els auriculars sense saber ben bé què fa i l’engega.

TRISHA

Que funcioni… Que funcioni… Si us plau…

Ara no em puc quedar sense…

No puc perdre’m el partit… No puc!

Hi ha un llarg silenci i apareix la veu del locutor.

LOCUTOR 1 (amb emoció)

Ja queda molt poc per l’inici del partit! En breus moments començarà!

La gent està començant a agafar posicions a l’estadi…

La TRISHA es relaxa, apaga el walkman i el guarda a la motxilla. S’estira al costat del rierol i

mira les estrelles que brillen al cel.

NENA PERVERSA

Creus que vindran?

Ja és de nit i encara no saps res dels teus pares…
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La TRISHA s’aixeca i veu la NENA PERVERSA a l’altra banda del rierol.

TRISHA

Tu si que no saps res de res! La meva mama ha avisat la policia!

Ho han dit per la ràdio!

NENA PERVERSA (imitant i burlant-se de la TRISHA)

Ho han dit per la ràdio… ho han dit per la ràdio…

Creus que tot el que diu la ràdio és veritat?

TRISHA

Calla! La mama vindrà i en Pete també! Ells no hem deixaran aquí!

I tu, per què vens, eh?! Com m’has trobat?!

Per què em persegueixes? Em vols fer mal, oi?

Segur que sí. Has vingut a matar-me, però jo no em deixaré!

No, no penso deixar que em facis mal!

Ni tu ni ningú. Ningú podrà fer-me mal…

NENA PERVERSA

Veig que tens les idees molt clares,

però de veritat creus tot això que dius?

Trisha, no t’escarrassis en creure en una cosa que no és certa.

Estàs sola, sola. Ho entens? Estàs sola com la teva estimada nina…

Te’n recordes de la Moanie? Ella ja no se’n recorda de tu…

L’has abandonat i la teva mare l’ha llençat.

TRISHA

Menteixes! Només dius mentides!

Mentides i més mentides!

NENA PERVERSA

Només et dic la veritat. Estàs sola i ningú vindrà a buscar-te.

Ningú excepte ella…
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TRISHA

Qui és ella?

NENA PERVERSA

Que no ho saps? No saps qui és ella?

Ella és… Ella és la cosa del bosc.

TRISHA

No et vull veure més!

Calla i vés-te’n! (la NENA PERVERSA no es mou)

NENA PERVERSA

Et fa por veure la veritat…

TRISHA

Que te’n vagis! Marxa!

La TRISHA veu com la nena s’endinsa al bosc i no torna a sortir. Està nerviosa i a punt de

plorar. Torna a mullar-se la cara.

TRISHA (sense dirigir-se a ningú)

Vull anar a casa… La meva Moanie… Mama…

Sé que no existeixes, però Déu, vull que hem treguis d’aquí.

Promet-me que si l’equip d’en Tom Gordon guanya, faràs que em salvi…

La TRISHA agafa el walkman, se’l posa i s’estira mirant el cel un altre cop. La pluja segueix

caient, però cada cop és més fina. El silenci del bosc desapareix quan la TRISHA engega el

walkman. Els crits de l’estadi ho cobreixen tot.

LOCUTOR 1

…i al final de dues entrades i mitja, els Yankees segueixen

guanyant els Red Sox per dos a zero!

La TRISHA agafa l’entrepà i se’l comença a menjar.



126

TRISHA (amb la boca plena)

Va! Red Sox, vosaltres podeu! No em falleu… Red Sox!

Red Sox! Si vosaltres no ho feu, no ho farà ningú…

M’heu de salvar… Només vosaltres podeu salvar-me…

Els crits de l’estadi cada vegada són més forts. Un mosquit pica la TRISHA.

TRISHA (movent la mà d un costat a l altre)

Merda de mosquit… Vés a molestar a una altra banda!

24. CASERNA DE LA POLICIA. DESPATX D EN JACK. INT./NIT.

La QUILLA es mou d’un cantó al altre, mirant el rellotge i esbufegant. En JACK, des de la

cadira de la taula, l’observa fins que decideix parlar.

JACK

No et posis nerviosa…

Tard o d’hora arribarà; no pateixis.

QUILLA

Ho sento, però no puc deixar de pensar…

No puc. A veure si arriba d’una punyetera vegada i…

JACK

Vols que vagi a buscar alguna cosa per menjar?

Aquí al costat hi ha un bar. Puc anar-hi amb un moment.

Així descansem una estona.

PETE

Mama, jo començo a tenir gana… (la QUILLA el mira).

QUILLA

D’acord, però jo vull poca cosa…
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No tinc massa gana. Després de tot el que està passant…

En JACK agafa la jaqueta i mira la QUILLA.

JACK

Ara torno.

En JACK camina fins la porta i surt del despatx. Hi ha uns moments de silencio. Ni la

QUILLA ni en PETE diuen res. La situació és incòmoda per tots dos, així que la QUILLA

mira en PETE.

QUILLA

Espera’t aquí. Ara vinc.

I surt darrera d’en JACK.

25. COTXE D EN LARRY. INT./NIT.

En LARRY va conduint un cotxe per una carretera amb força circulació. El semàfor es posa

vermell i para amb brusquedat.

LARRY (mirant el semàfor)

Posa’t verd d’una puta vegada…

26. BAR DE LA CARRETERA. INT./NIT.

El bar és un local força peculiar: la barra és plena de pols i greix, hi ha poca llum i el cambrer

porta una davantal ple de taques de tomàquet. No hi ha cap taula buida, totes estan plenes de

camioners i gent que va bruta.

En JACK, assegut en un tamboret, espera que li serveixin el que ha demanat. La QUILLA

entra per la porta.

CLIENT 1 (a CLIENT 2 quan veu la QUILLA)

Mira aquesta tia…



128

CLIENT 2

Està bona, eh? Segur que és una d’aquestes que els hi agrada la marxa…

La QUILLA prescindeix dels comentaris i camina fins a en JACK. Quan aquest la veu, es

sorprèn.

JACK

Què fas per aquí?

QUILLA

Necessitava sortir… Bé, i també haig de dir-te que no només he vingut per això…

Vull donar-te les gràcies i agrair-te tot això que estàs fent per nosaltres.

JACK

No cal que em donis les gràcies.

Jo em limito a fer bé la meva feina.

QUILLA

Jack, escolta’m: gràcies per tot. Si no arriba a ser per tu,

no sé si hagués aguantat aquesta situació.

Perdona’m tot el que t’hagi pogut dir… Són els nervis. I…

JACK (persuadint la QUILLA)

Intentes dir-me alguna cosa més?

QUILLA

No, només era això… (canviat de tema radicalment)

Aquest local és una mica… No sé com dir-ho…

És l’únic lloc que teniu per anar a menjar?

JACK

Sí. És acollidor, oi?
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QUILLA

Molt…

CAMBRER

Aquí té els bikinis i les begudes. Seran 12.

La QUILLA fa l’intent de pagar, però en JACK la detura.

JACK

Deixa, ja ho pago jo.

QUILLA

Que no, que no…

JACK

Vols fer-me cas? Va, deixa-ho.

27. INTERIOR DEL BOSC. COSTAT DEL RIEROL. EXT./NIT.

La TRISHA segueix amb la mateixa posició que abans.

TRISHA

Va, Tom! Tu pots fer-ho!

LOCUTOR 1

Som a la meitat de la cinquena i els Yankees guanyen quatre a un!

(els crits del públic camuflen la veu del locutor)

O els Red Sox es posen les piles o ho tenen bastant magre…

TRISHA

No podeu perdre! No podeu fer-me això! Si no guanyeu…

LOCUTOR 3 (cridant)

Increïble! En Jim Corsi ha aconseguit eliminar els tres primers
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batedors dels Yankees!

TRISHA

Foteu-vos! Va!

LOCUTOR 1

Home run d’en Mo Vaughn! Aquesta temporada ja en porta dotze!

Sorprenent! El partit s’està igualant per moments!

LOCUTOR 3

Ja ho pots dir! L’avantatge dels Yankees es redueix a una sola carrera!

Si la cosa segueix així, la victòria serà dels Red Sox!

TRISHA (cridant i rient)

Sí! Sí! Foteu-vos Yankees!

Ja és completament de nit. La TRISHA s’asseu al terra i segueix escoltant emocionada.

LOCUTOR 1 (parla molt ràpid)

I arribem al final de la vuitena! Els Red Sox guanyen per cinc a quatre!

I en Tom Gordon surt a la pista!

TRISHA

Va, Tom! Tom! Tu pots! Ets el millor!

Ensenya com es juga de veritat!

La TRISHA mira el rierol. Un mosquit li pica a la cama.

28. CASERNA DE LA POLICIA. DESPATX D EN JACK. INT./NIT

En JACK i la QUILLA entren al despatx parlant entre ells. En LARRY ja ha arribat i està

assegut al costat d’en PETE, parlant amb ell.
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LARRY

Hola, Quilla…

La QUILLA, que encara no se n’ha adonat, se sorprèn.

QUILLA

Ja has arribat…

En LARRY somriu.

29. INTERIOR DEL BOSC. COSTAT DEL RIEROL. EXT./NIT.

LOCUTOR 1

Arriba el moment definitiu! Els Red Sox es juguen el triomf!

En Tom Gordon a sobre el monticle i…

TRISHA

No ho diguis… (es tapa la boca amb la mà)

No t’atreveixis a dir-ho!

LOCUTOR 1

I el perillós Darryl Strawberry s’apropa a la base!

Que tothom es prepari…

La TRISHA es mou de nervis.

LOCUTOR 3

Tens raó, Joe. L’Strawberry inclina el bat!

En Jeter s’està movent al costat de la tercera, intentant cridar l’atenció d’en Gordon.

En Tom no li fa cas; només mira. En Veritex fa la senyal.

En Gordon llença i… L’Strawberry falla! Primer strike!

TRISHA

Torna-la a cagar… Torna-la a cagar… Un altre strike, si us plau…
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LOCUTOR 3

L’Strawberry mou el cap…

LOCUTOR 1

Ha estat un llançament boníssim!

LOCUTOR 3

L’Straw surt del calaix… Colpeja el bat contra les botes…

En Gordon mira en Williams a la primera… Adopta posició de set i…

Llança! En Vertiex para la pilota! Segon strike!

El públic s’ha quedat d’una sola peça! Increïble!

La TRISHA tanca els punys amb força.

TRISHA

Tom, fota-li un altre strike… Un altre… Només un!

LOCUTOR 1

En Gordon respira profundament. L’Strawberry es prepara…

En Godron llença la pilota, però… (silenci) Va alta!

(el públic comença a cridar amb més força)

Tot el públic s’ha posat dempeus! La tensió es respira a l’aire!

TRISHA

Tom… No fallis… Tom… Tom…

LOCUTOR 3

En Gordon presenta la bola… (silenci) En Gordon es prepara…

Inicia el moviment de llançament… Llença… i… (silenci)

TRISHA (murmurant)

No poden perdre… No poden perdre…
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LOCUTOR 3

Tercer strike! L’Straw no s’ho creu! S’ha quedat petrificat!

Els Red Sox guanyen per cinc a quatre els Yankees!

TRISHA

Sí! Sí! Sí! Així es fa!

Yankees de merda, foteu-vos!

Foteu-vos!

LOCUTOR 1

Els companys d’en Tom van corrents fins al monticle!

En Gordon assenyala el cel, com sempre ho fa!

El públic està exaltadíssim i…

Abans que el LOCUTOR 1 pugui acabar de parlar, la TRISHA apaga el walkman. Tot el

xivarri del públic desapareix i altre cop torna el silenci. No se sent res de res.

La TRISHA s’eixuga les llàgrimes amb la samarreta, s’estira i mira el cel. Imita el gest que fa

sempre en Tom Gordon.

Alguna cosa es belluga entre els arbres. Es pot sentir el soroll d’unes branques trencant-se i el

crit d’un ocell que fuig espantat. La COSA DEL BOSC observa la TRISHA.

30. CASERNA DE LA POLICIA. DESPATX D EN JACK. INT./NIT

La QUILLA està asseguda en una de les cadires de plàstic, en LARRY és dempeus davant seu

i en PETE i en JACK es troben a fora del despatx.

LARRY

No ho entenc… No ho entenc!

QUILLA

Ja t’ho he dit! En Pete i jo estàvem parlant i…

La Trisha ha desaparegut!
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LARRY

Molt bé… I ara què hem de fer?! M’ho pots dir?!

Què hem de fer?! Quan sabrem alguna cosa?!

Pensen dir-nos alguna cosa o ens haurem de quedar aquí?!

QUILLA

Vols calmar-te, si us plau…?

LARRY

No entenc com pots estar tant tranquil·la…!

La teva filla està perduda i tu aquí, sense fer res!

En JACK, des de la habitació contigua al despatx, sent com en LARRY comença a cridar.

QUILLA

Larry, és la nostra filla! I jo també estic preocupada!

Però què vols que faci?! També ho estic passant malament!

I no puc fer res! I em fot no poder fer res!

LARRY

M’estàs dient que no podem fer res?!

QUILLA

No tinc ni idea si podem anar a casa, si ens hem de quedar aquí…

No ho sé! No sé què hem de fer! Estic com tu!

En JACK pica a la porta i obre. En LARRY mira el policia amb cert rebuig.

JACK

Vinc a informar-vos de com van les coses:

ara per ara encara no sabem res de la nena…

LARRY (interrompent en JACK)

Com que no sabeu res de res?!
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JACK

Heu d’entendre que trobar una persona en aquestes condicions és difícil.

Jo ara us recomanaria que anéssiu a descansar…

El vostre fill comença a estar cansat i a vosaltres també us convé.

Aquí a prop hi ha un motel. Si voleu, us hi podeu quedar.

LARRY (amb ironia)

Ja que encara no sabeu res de res,

on és aquest motel que ens recomana el senyor policia?

La QUILLA mira en LARRY amb certa ràbia pel comentari que acaba de fer.

En JACK, ignorant el comentari d’en LARRY, camina fins a la taula i apunta en un paper

l’adreça del motel.

JACK (donant el paper a la QUILLA)

Aquí teniu l’adreça. No és gaire lluny…

Sé que és poc còmode haver de quedar-se en un motel,

però us ho dic perquè és una manera de tenir-vos localitzats.

QUILLA

Ja ho entenc…

JACK

Si necessiteu qualsevol cosa, no dubteu en dir-ho.

I quan sapiguem qualsevol cosa, us avisarem.

LARRY

Això espero…

31. INTERIOR DEL BOSC. COSTAT DEL RIEROL. EXT./NIT.

La TRISHA segueix dormint.
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32. CASA D EN LARRY MCFARLAND. JARDÍ. EXT./DIA.

La TRISHA i en LARRY són al mateix lloc que l’altre cop. A primera vista la imatge sembla

la mateixa, però podem percebre que alguna cosa no va bé: l’aspecte i l’actitud d’en LARRY

no són iguals.

LARRY (li costa vocalitzar)

Vés a buscar-me una cervesa… (mira la TRISHA)

La TRISHA aixeca la vista i mira el seu pare amb por.

TRISHA

Papa… (la TRISHA nega amb el cap)

LARRY

T’he dit que vagis a buscar una cervesa! Què no has entès?!

TRISHA

Estàs borratxo, oi? Papa… no beguis més.

LARRY

Ets la meva filla i no has de fer pas el paper de mare!

Vés a buscar-me una cervesa ara mateix!

TRISHA

No vull.

LARRY

Com que no vols?! Faràs el que jo et digui!

Vés a buscar la cervesa o…

En LARRY mira la nena amb ràbia i li agafa un braç amb força.
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TRISHA

Què fas?! (està espantada) Em fas mal…

(intenta apartar la mà del seu pare)

Deixa’m! M’estàs fent… (comença a plorar)

LARRY

Apa! Ara posa’t a plorar! Aniràs a buscar la cervesa?!

TRISHA

Deixa’m! Deixa’m! Em fas mal!

LARRY

Aniràs?!

La TRISHA diu que sí amb el cap, espantada. En LARRY li deixa anar el braç. Li han quedat

els dits marcats. La TRISHA camina cap a la porta que hi ha davant seu. Mira el seu pare amb

els ulls plorosos. Agafa el pom de la porta i obre. A dins del traster només hi ha foscor. La

TRISHA hi entra. Sent el soroll dels mosquits. Alguna cosa es mou, s’apropa a la nena i

l’agafa per l’espatlla. La TRISHA es dóna la volta i crida.

33. INTERIOR DEL BOSC. COSTAT DEL RIEROL. EXT./NIT.

La TRISHA crida en mig del bosc i es desperta de sobte. Al voltant té molts mosquits que

segueixen picant-la. S’arrossega pel terra fins arribar al costat del rierol. Aixeca el cap i veu la

lluna brillant al cel. Després mira el rierol i veu el seu rostre deformat. Es neteja la cara amb

força aigua.

TRISHA

Pica… pica…

Em pica molt…

Enfonsa els braços fins tocar el fons del riu, on hi ha fang. La TRISHA n’agafa una mica, se’n

frega per les mans i després se’n posa per la cara. Nota cert alleujament.
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TRISHA

Així està millor, però segueix picant…

La COSA DEL BOSC es mou entre els arbres. La TRISHA es gira; li sembla veure alguna

cosa. Darrera seu, sortint del bosc que hi ha a l’altra banda del riu, apareix la NENA

PERVERSA.

NENA PERVERSA

Encara no coneixes la cosa?

La TRISHA es gira espantada. La COSA DEL BOSC segueix movent-se dins del bosc. Es pot

sentir com algunes branques es parteixen.

TRISHA (mirant la NENA PERVERSA)

Ja tornes a ser aquí? Què hi ha dins del bosc?

NENA PERVERSA (apropant-se a la TRISHA)

Ja t’ho vaig dir… És ella…

TRISHA

Qui? Qui hi ha?!

NENA PERVERSA

La cosa que espera els extraviats… com tu.

TRISHA

T’ho inventes! Ho dius per espantar-me!

No et crec! (es gira i mira el bosc altre cop)

Que hi ha algú?! (crida, dirigint-se a la COSA DEL BOSC)

NENA PERVERSA (està asseguda al costat de la TRISHA)

No t’hi esforcis; no sortirà quan tu la cridis…

Sortirà quan ella vulgui; quan tingui gana…
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TRISHA

Calla… Ara ja deuen ser a punt de trobar-me.

NENA PERVERSA

Oblida-ho. Moriràs abans que et trobin.

No podran ni enterrar-te, perquè no trobaran ni el teu cadàver…

TRISHA

Calla!

NENA PERVERSA

La cosa vindrà i se t’emportarà. I quan et tingui, et matarà i se’t menjarà.

Potser algun dia trobin els ossos que quedin, però ho dubto…

La NENA PERVERSA s’apropa més i posa la seva cara al costat de la de la TRISHA. La

TRISHA gira el cap per no veure-la. La NENA PERVERSA té els ulls foscos i brillants.

TRISHA (plorant)

Prou… Prou, si us plau…

No m’ho facis… T’ho demano… Prou…

Silenci. La TRISHA mira al seu costat i la NENA PERVERSA ja no hi és, però els sorolls del

bosc són cada cop més forts i propers.

34. MOTEL DE LA CARRETERA. RECEPCIÓ. INT./NIT.

En LARRY i la QUILLA arriben davant la porta de la seva habitació. La QUILLA fa l’intent

de posar la clau al pany, però la retira, es gira i mira en LARRY.

LARRY (sorprès)

Què et passa?

QUILLA

Larry, no crec que sigui bona idea que tu i jo…
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LARRY

Què dius?

QUILLA

Larry, per què enganyar-nos: no vull dormir amb tu.

LARRY

Em sap greu haver discutit abans, però no em pots fer això…

Si us plau, no em deixis sol. Ens necessitem, Quilla.

Ara hem d’estar més units que mai.

QUILLA

No, és millor que te’n vagis.

Digues a en Pete que vingui aquí i tu vés a la seva habitació…

LARRY

Però… Per què em fas això?

QUILLA

Ja ho hauries de saber…

LARRY

Et prometo que he canviat!

El que va passar no tornarà a succeir mai més!

QUILLA

Amb una vegada ja en vaig tenir prou…

No vull tornar a passar pel mateix tràngol.

Agafa les teves coses i…

LARRY

Et prometo que…
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QUILLA (interrompent-lo)

No em prometis res més i vés-te’n.

LARRY

Estàs segura d’això que dius?

QUILLA (sense mirar-lo)

Sí; serà el millor.

En LARRY camina un tram de passadís, però es gira i mira la QUILLA.

LARRY

Ara li diré que vingui.

Si necessites alguna cosa, ja saps on sóc.

La QUILLA obre la porta de la seva habitació ràpidament.

35. MOTEL DE LA CARRETERA. HABITACIÓ DE LA QUILLA. INT./NIT.

L’habitació és petita. L’element més destacable en tot el conjunt és el llit de matrimoni. La

QUILLA s’hi apropa i s’hi asseu. Comença a plorar.

QUILLA

Per què m’ha de passar això a mi? Per què? Per què…?!

Truquen a la porta i seguidament entre en PETE.

QUILLA (eixugant-se les llàgrimes)

Hola, fill…

36. INTERIOR DEL BOSC. COSTAT DEL RIEROL. EXT./NIT.

La TRISHA segueix al mateix lloc on s’ha quedat abans. Els soroll que provenen de l’interior

del bosc cada cop són més intensos i propers.
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TRISHA (mirant el bosc)

Què passa…? Que hi ha algú?

Si… Si hi ha algú que surti… Tinc molta por…

Això no fa cap gràcia! No en fa gens ni mica!

Un ocell crida. El so de les branques trencant-se sembla que s’allunya. La COSA DEL BOSC

se’n va cap endins, però segueix vigilant la TRISHA, observant-la entre els arbres.

La TRISHA deixa de sentir els sorolls que porten turmentant-la des de que s’ha llevat. Altre

cop, torna al costat del rierol i s’estira.

TRISHA (com si parlés amb en TOM GORDON)

Tom, què hi ha dins del bosc? Què em passarà?

Abans he dit a Déu que si guanyaves em salvaria, però…

Tu què creus? (canviant de tema) I com t’ho fas per guanyar?

Ets el millor. No hi ha ningú més com tu. Definitivament: ets el millor.

I els llançaments, com… (fa un badall) Com els… (un altre badall)

…com els fas?

Hi un silenci llarg i profund i finalment, la TRISHA s’adorm.

37. MOTEL DE LA CARRETERA. HABITACIÓ DE LA QUILLA. INT./NIT.

La QUILLA i en PETE dormen en el mateix llit. El nen es mou d’un costat a l’altre, sense

parar.

PETE (parlant en somnis)

Trisha… No… Torna…

Trisha… Vine… No vagis… al bosc… Trisha…

En PETE fa un crit. La QUILLA es desperta i abraça al seu fill.

QUILLA

Ja està… Ja està…
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Tot ha estat un malson…

38. INTERIOR DEL BOSC. COSTAT DEL RIEROL. EXT./DIA.

Un raig de sol il·lumina la cara de la TRISHA. La nena obre els ulls i es tapa la cara amb una

mà. Fa un badall i s’aixeca del terra. Estira els braços i mira el paisatge. Els arbres brillen i el

terra està humit.

La TRISHA camina fins al rierol i es neteja la cara. Les picades se li han desinflat, però

encara són perceptibles. Agafa la motxilla i de l’interior treu les restes de l’entrepà i uns

quants bastonets d’api. S’ho menja quasi tot. Pràcticament ja no li queden reserves.

Després d’esmorzar, la TRISHA es torna aixecar i mira cap a una banda del rierol.

TRISHA

Bé, tornem a caminar…

Es posa a la vora del rierol i comença a caminar altra vegada.

39. PÀRKING DEL BOSC. EXT./DIA.

El cotxe d’en JACK arriba al pàrking, on hi ha altres automòbils dels guardes forestals i de la

policia. En JACK baixa i camina cap a una policia, la CLARICE TORRANCE, que es troba

recolzada en un altre cotxe de policia. És una dona d’uns trenta anys.

JACK (dirigint-se a la CLARICE)

Bon dia… (la CLARICE somriu al veure en JACK)

Heu trobat alguna cosa?

CLARICE

Encara no… Portem tota la nit de recerca i res de res;

ni una sola pista. Cada cop ho veig més difícil…

Creus que la trobarem?

En JACK dubta uns instants.
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JACK

No ho sé…

CLARICE

Jo tampoc…

JACK

Seguiu buscant. L’hem de trobar, costi el que costi.

CLARICE

I si no apareix?

JACK (mirant el bosc)

Apareixerà, n’estic segur. Saps on són els altes?

CLARICE (senyalant un tram del bosc)

M’han dit que anaven a mirar un tram endins.

JACK

Aniré a donar un cop de mà.

Com més gent hi hagi, més possibilitat hi haurà de trobar-la.

CLARICE

Jo em quedo aquí, per si aparegués, per ho dubto…

JACK

D’acord. Fins després.

En JACK camina cap al bosc i s’amaga entre els arbres i la CLARICE entra dins del cotxe.

40. INTERIOR DEL BOSC. COSTAT DEL RIEROL. EXT./DIA.

El sol incideix amb força a sobre del bosc. La nena porta les mànigues de la samarreta

arremangades i la cara tota suada.
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TRISHA

Buf, quina calor… Em moriré…

Es venta la cara amb la gorra. La TRISHA puja un petit pendent, fins arribar a la part

superior. Els arbres són frondosos i alts.

La COSA DEL BOSC s’apropa al lloc on és la nena i la mira. Es belluga entre els arbres,

mirant cada un dels seus moviments.

La TRISHA mira el bosc. Li sembla veure alguna cosa, però no n’està convençuda.

El rierol cada cop es va fent més estret (amplada inferior a mig metre) i va perdent força en el

cabal, fins que desapareix entre uns arbustos força alts. La TRISHA, per no rodejar-los, hi

entra.

41. INTERIOR DEL BOSC. ZONA DEL PANTÀ. EXT./DIA.

El paisatge ha canviat radicalment. La majoria dels arbres són morts, alguns caiguts i altres

inclinats. El terra és ple de falgueres i altres plantes i és força tou.

La TRISHA no s’adona del lloc on es troba. El rierol recupera la seva amplada per uns

moments, però de sobte torna a fer-se estret, fins a convertir-se en una sèrie de petits bassals

plens d’insectes i larves. El bosc mostra un aspecte fantasmal.

La TRISHA segueix caminant fins que un peu se li enfonsa fins el turmell en una superfície

tova. És a punt de perdre la sabatilla, però la recupera a temps.

TRISHA (cridant cada cop més)

Merda… Merda… Merda!

Per què m’han de passar a mi sempre aquestes coses, eh?!

No li podien passar a algú altre?!

S’agafa a un tronc que s’aixeca al seu costat i contempla espantada l’entorn: desenes de troncs

caiguts formen un laberint ple d’ombres. La nena s’asseu al tronc i mira cap a l’horitzó.

TRISHA

I ara què? Què haig de fer?
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42. MOTEL DE LA CARRETERA. MENJADOR. INT./DIA.

El menjador és una sala no molt gran, però hi ha taules a tot arreu. Algunes d’aquestes estan

ocupades per altres hostes. La QUILLA, en LARRY i en PETE esmorzen al voltant d’una.

QUILLA (a en PETE)

Pete, aquesta nit t’he sentit cridar. Et trobes bé?

PETE

No ha estat res… Un malson, suposo.

QUILLA

Si necessites parlar…

PETE (interrompent-la)

Mama, vols deixar-me?!

Deixa’m estar d’una punyetera vegada!

Sempre dius el mateix… No et canses de repetir-te!

QUILLA

Ho sento, però se’m fa difícil veure’t així…

PETE

Preocupat més dels teus problemes i a mi deixa’m en pau!

En LARRY mira la QUILLA.

LARRY

Té raó; has de deixar que faci la seva…

QUILLA

Larry, si us plau, no et fiquis on no et demanen, m’has entès?

Això és una cosa que hem de solucionar ell i jo.
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LARRY

Molt bé, com tu diguis.

Callaré i no diré res. Això és el que vols, veritat?

QUILLA

Sí, això mateix.

En PETE mira malament la seva mare. Tot seguit es fixa amb el seu pare i s’aixeca de la

cadira.

PETE (a en LARRY)

Vaig a donar un tomb…

Estic fart d’aguantar sempre les mateixes discussions.

LARRY

D’acord, però no vagis molt lluny…

PETE

Seré a fora.

LARRY

Si passa alguna cosa, vine.

En PETE surt del menjador. La QUILLA mira en LARRY.

QUILLA

Es pot saber per què has vingut?

LARRY

A què ve aquesta pregunta? Tu vas ser la que em vas trucar.

Vas dir-me que vingués, i aquí sóc.

QUILLA

No et crec, Larry. No et crec.
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Has vingut a putajar-me, no?

LARRY

Què dius? T’estàs equivocant…

QUILLA

Larry, només vull que et quedi una cosa ben clara:

tu i jo no tornarem a estar mai més junts, ho has entès?

Mai més. Et tinc por i no vull que t’apropis a mi.

Quan puguem tornar a casa, ja podràs anar-te’n.

No caldrà que et quedis. No cal i no vull.

LARRY (posant-se nerviós)

Però que estàs dient?! T’estàs equivocant amb mi…

Et prometo que he canviat. Tot el que va passar…

Tot allò ja està passat. Per què no em creus?

QUILLA

M’has donat motius suficients per no tornar a confiar en tu…

Després de tot el que va passar, pretens que torni amb tu?

LARRY

Et juro que he canviat…

Et juro que no he tornat a fer una cosa com aquella…

QUILLA

Ja…

LARRY

Si no em vols creure, no em creguis,

però m’agradaria que els nens no sabessin res de tot el que va passar…

QUILLA

Quina mena de persona creus que sóc jo?! De debò penses que
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diria als nostres fills que el seu pare és un borratxo de merda?

LARRY

Ja ho he entès… No em perdonaràs, veritat?

La QUILLA nega amb el cap i s’aixeca de la cadira.

QUILLA

No vull seguir parlant d’això.

I per cert, de l’educació d’en Pete me n’encarrego jo.

Tu no ets ningú per dir-me com ho haig de fer, entesos?

LARRY

No pateixis; no tornaré a dir res més…

43. INTERIOR DEL BOSC. ZONA DEL PANTÀ. EXT./DIA.

La TRISHA segueix asseguda al mateix tronc, mirant el pantà i el bosc. Està indecisa.

TRISHA

Tom, què haig de fer?

Silenci.

De sobte, la TRISHA s’aixeca del tronc com si hagués vist alguna cosa i mira cap al fons del

pantà. Es pot entreveure un petit turó ple de plantes verdes i brillants.

TRISHA

Si no hi ha cap altre remei…

La nena es posa a caminar. El terra és tou i llefiscós i els peus se li enfonsen cada dos per tres.

Els arbres de l’entorn cada cop estan més podrits i destrossats. La TRISHA s’entrebanca amb

un dels troncs i cau a sobre d’uns matolls plens d’insectes. Comença a sentir el zumzeig i

s’aixeca espantada. Una de les sabatilles se li queda enfonsada, però l’aconsegueix recuperar.
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TRISHA

Ja estic fins als…

Com que està farta d’anar perdent les sabatilles, se les treu, les guarda a la motxilla i comença

a caminar descalça.

El terreny es va fent més tou i llefiscós i agafa una tonalitat verdosa, però aquest fet no li

importa i segueix caminant. Quan s’ha endinsat força, mira cap enrere i veu tot el tros que ha

fet fins arribar en aquell punt.

TRISHA

Ara ja no puc fer-me enrere…

És a punt de relliscar, però amb un gest hàbil s’agafa amb força a un dels troncs que hi ha al

seu voltant i segueix avançant.

El turó ple d’herbes es troba a prop, però el terreny cada cop és més aigualit fins que

pràcticament és una aigua d’una tonalitat marró i verdosa. La TRISHA arruga el nas.

TRISHA (exclamant)

Quina pudor! Ecs! Quin fàstic!

Això és una porcada!

La TRISHA, posant cara de fàstic, s’endinsa a l’aigua, que li arriba més o menys a l’alçada

dels genolls. La nena no para de caminar. Sempre mira endavant i no perd mai de vista el turó

ple de plantes.

Els arbres comencen a recuperar l’aspecte normal i els troncs es veuen més forts i gruixuts. La

TRISHA es recolza en un d’ells i el toca com si estigués espantada.

TRISHA

Per fi! Sí! Sóc la millor! Ho he aconseguit!

Eh que sóc la millor, Tom?

Mira, ja estem arribant a l’illa de les plantes!
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Al costat de la TRISHA s’alça en TOM GORDON amb un aspecte seriós. No contesta la

pegunta de la nena, però camina al seu costat durant el tram que queda fins arribar a l’illa de

les plantes.

44. INTERIOR DEL BOSC. ILLA DE LES PLANTES. EXT./DIA.

L’illa de les plantes és un petit turó ple de plantes (falgueres, plantes enfiladisses, etc.). A la

part baixa, la terra està remoguda i algunes de les plantes floten a l’aigua. La TRISHA, al

veure algunes de les plantes arrancades, mira en TOM GORDON. En TOM GORDON actua

com si no hi fos.

TRISHA (a en TOM GORDON)

Què ha passat? Qui ha fet això?

Què hi ha algú a part de nosaltres?

La TRISHA mira totes les bandes, buscant alguna cosa, però només hi són ella i en TOM

GORDON.

TRISHA

Tom, no vull passar per aquí… (senyala l illa)

Tinc por. Em sembla que hi ha alguna cosa… dolenta.

La TRISHA comença a rodejar l’illa, acompanyada d’en TOM GORDON que en cap moment

s’aparta del seu costat. A mig camí apareix el cap tallat d’un cérvol, al qual li han tret la pell i

els ulls i és ple de mosques volant al seu voltant.

TRISHA (cridant i apartant-se)

Què és això?! Qui ha fet aquesta cosa tan horrible?!

Qui?! Tom, què hi ha al bosc?!

Però en TOM GORDON ja no hi és; ha desaparegut. La TRISHA mira cap a la part alta de

l’illa i veu uns rierols de sang que marquen la trajectòria que ha seguit el cap mentre baixava

el pendent.
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TRISHA (desesperada)

Quin fàstic! Quina fàstic… Tinc… Tom, on ets?

Com que no obté cap resposta, la TRISHA comença a córrer sense saber ben bé cap on va.

Esquiva uns quants matolls que afloren de l’aigua. El nivell de l’aigua va baixant fins que

només li cobreix els peus.

45. INTERIOR DEL BOSC. ZONA DELS ARBRES ESGARRAPATS. EXT./DIA.

La TRISHA entra a una zona plena d’arbres alts i frondosos, però alguns d’ells estan caiguts i

plens de talls produïts per unes urpes d’un ésser inimaginable.

TRISHA (espantada)

Què és això? Qui ho fa?!

M’estan seguint! Segur que m’estan seguint!

Intenta no aproximar-se a cap dels troncs esgarrapats, però dóna la sensació que cada cop hi

ha més i més arbres amb talls. La TRISHA embogeix.

TRISHA

No pot ser… No pot ser… Deixeu-me! Pareu! Qui ho fa?!

Què hi ha?! Per què m’ho feu?! Deixeu-me!

Darrera de la TRISHA apareix la NENA PERVERSA.

NENA PERVERSA

Ja saps qui ho ha fet. Per què ho tornes a preguntar?

És la cosa; aquella cosa tan especial… La cosa que t’està observant ara mateix.

Darrera de qualsevol d’aquests arbres pot ser que hi hagi la cosa del bosc…

TRISHA

No hi ha res! Tot t’ho inventés!

Oi que s’ho inventa, Tom?
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Però en TOM GORDON no hi és. La NENA PERVERSA s’apropa a un dels arbres

esgarrapats i toca un dels talls amb una mà pàl·lida.

NENA PERVERSA

Aquí no hi ha ningú més; hi som tu, jo i… la cosa.

No demanis ajuda a algú que no vindrà mai.

La TRISHA comença a mirar el seu entorn.

La COSA DEL BOSC es belluga entre els arbres. La TRISHA pot sentir el soroll de les

branques trencant-se i veu una ombra fosca.

NENA PERVERSA

És més endavant. Potser encara et queden alguns dies de vida…

Trisha, la cosa t’està esperant. Tard o d’hora et trobarà.

TRISHA

Tot és mentida… Tot és mentida…

NENA PERVERSA

Pensa el que vulguis. Ja t’ho trobaràs…

La TRISHA busca amb la mirada la NENA PERVERSA, però ja no hi és.

TRISHA

On t’has amagat? On?!

Caminant un tros més i esquivant els troncs, la TRISHA troba un matoll ple de falgueres

verdes i brillants. És l’únic que hi ha en aquella zona de bosc. La TRISHA s’ajup per collir-lo,

però quan és a prop de la planta sent altre cop el zumzeig característic de les mosques. Gira el

cap i, darrera d’un tronc esgarrapat, observa el cadàver d’un cérvol mig menjat i sense cap.

TRISHA (fastiguejada)

No! No! Ecs! No! No! No!
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La TRISHA fuig corrents i desapareix entre els arbres.

46. PÀRKING DEL BOSC. EXT./DIA.

En JACK surt del bosc pel mateix lloc per on havia entrat. Baixa pel camí fins arribar al

pàrking. La CLARICE segueix dins del cotxe, llegint uns papers. En JACK s’hi apropa. La

CLARICE aixeca la mirada i quan el veu, baixa el vidre de la finestreta.

CLARICE

Què, heu trobat alguna cosa?

JACK (traient una bossa de plàstic amb el tros de samarreta de la TRISHA)

Mira.

CLARICE (agafant la bossa i estranyada)

Què és això?

JACK

Molt em sembla que és un tros de roba de la nena.

Estava enganxada en una branca, a sota d’un tronc.

CLARICE

I què creus que feia allà?

JACK

No ho sé. Potser es va amagar o va intentar refugiar-se de la pluja…

Almenys és una pista. Espero que serveixi… T’han avisat d’alguna novetat?

CLARICE

No, no m’han dit res i tampoc he vist res.

Què faràs ara amb això? (senyala la bossa)

JACK

Aniré a la caserna i informaré la família
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perquè certifiquin que això pertany a la nena.

CLARICE

A veure què et diuen…

On pot haver anat aquesta nena?

JACK

No tinc ni idea, però si no apareix de pressa ho lamentarem…

CLARICE

Què vols dir?

JACK

Quan creus que pot aguantar una nena de nou anys en un bosc?

CLARICE

Ja ho he entès…

47. INTERIOR DEL BOSC. EL RIEROL AL FONS DE LA VALL. EXT./NIT.

El dia comença a enfosquir. Els sol està baix i la seva llum es filtra a través dels arbres (pins i

avets). La TRISHA camina mirant per tots els racons. En TOM GORDON apareix al seu

costat.

TRISHA (a en TOM GORDON)

Suposo que trobaré més plantes, oi? I algunes baies també…

Sinó, hauré de tornar enrere…

Just quan la TRISHA gira el cap per mirar el camí que ha recorregut, del bosc surt la NENA

PERVERSA. La TRISHA se la mira.

NENA PERVERSA

Serà millor que no ho intentis… No trobaries el camí.

I suposant que fossis prou afortunada per trobar-lo,
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es faria de nit abans que arribessis…

I a que no t’imagines què t’estaria esperant?

TRISHA

Calla! Calla d’una vegada, estúpida!

Tom, digues alguna cosa! (mira en TOM GORDON)

Digues-li que calli i que se’n vagi!

Estic farta de tu, m’has entès?! (a la NENA PERVERSA)

En TOM GORDON no diu res, només observa.

NENA PERVERSA

Saps que et moriràs de set? Quan se t’acabin les reserves, moriràs.

TRISHA

No diguis això… No ho diguis!

NENA PERVERSA

És la veritat: et moriràs sola, enmig del bosc.

TRISHA

Calla! (gira el cap i mira un pendent) Què hi ha…?

La TRISHA camina fins la vora del pendent i mira cap avall. Al fons hi ha un petit rierol que

s’endinsa cap el bosc.

NENA PERVERSA

No vagis cap allà! No hi vagis!

TRISHA

Ho dius perquè saps que si hi vaig no em moriré!

NENA PERVERSA

No! Fes-me cas!
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TRISHA

Calla! Ja sóc prou grandeta per saber què haig de fer…

La TRISHA ignora la NENA PERVERSA i es tira pel pendent de qualsevol manera. Xoca

amb algunes pedres, travessa uns matolls d’ortigues i se’n porta per davant un munt de

pinassa. La nena arriba a baix bruta de fang i plantes.

Aquesta zona és com una vall: a banda i banda s’alcen dos pendents que convergeixen en el

rierol que hi ha al fons. El costat per on ha baixat la TRISHA és quasi impossible de tornar a

pujar, perquè no hi ha cap arbre que serveixi de suport, mentre que l’altre pendent té una

inclinació més suau i hi ha roques i arbres que poden servir per escalar.

La TRISHA s’apropa al rierol, s’agenolla al costat i comença a beure aigua desesperadament.

Para un moment per mirar enrere i veu que la NENA PERVERSA ha desaparegut. Després

segueix bevent.

TRISHA

Què bona! Mmm… Quina aigua més bona!

Per fi puc beure aigua de la bona!

Quan la TRISHA acaba de beure aigua, mira la plana que hi ha al costat del rierol. Veu que és

l’únic lloc on pot dormir tranquil·la.

TRISHA

Sinó hi ha res més…

Agafa unes branques de pi que hi ha pel terra i crea una mena de tenda de campanya. La mira.

TRISHA

Trisha, ets una artista! Ets la millor!

Ningú hagués fet una cabana com aquesta!

Però just quan és a punt de entrar-hi per anar a dormir, la TRISHA nota unes tremolors a

l’estómac. S’encorba una mica i s’agafa la panxa amb les mans.
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TRISHA

Fa mal… Ahhh…

La NENA PERVERSA torna a aparèixer a la part alta del pendent i mira cap al lloc on és la

TRISHA.

NENA PERVERSA

Jo ja t’he avisat…

La TRISHA es gira com pot i observa espantada la NENA PERVERSA.

TRISHA

Què dius?!

NENA PERVERSA

És l’aigua. Hi havia alguna cosa a l’aigua… T’has enverinat.

És probable que demà al matí estiguis morta.

TRISHA

I què volies que fes?! No tenia cap altra opció!

M’hagués mort de set!

NENA PERVERSA

Jo ja et vaig avisar… (riu com una boja)

No sobreviuràs!

La NENA PERVERSA desapareix i la TRISHA es queda altre cop sola. Continua fent-li mal

la panxa.

TRISHA

Em fa molt mal… em fa molt mal…
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S’asseu al terra i veu la motxilla davant seu. Posant cara de dolor, s’arrossega fins que l’agafa.

Regira el seu interior i treu el walkman. Se’l posa i l’engega. Sintonitza l’emissora de la nit

anterior, la WCAS.

El xivarri del camp torna a trencar el silenci sepulcral del bosc.

LOCUTOR 1

Molt bé! Mo entra i ens preparem pel final de la quarta…

TRISHA (parlant més fluix)

Em moro… Fa molt…

La TRISHA comença a vomitar. Posa cara de terror i por.

TRISHA

Buaj! Buaj!

Segueix vomitant. Para un moment i s’eixuga la boca amb el dors de la mà.

TRISHA

Quin fàstic! Quin fàstic…

Torna a agafar-se la panxa i comença a plorar. Encara porta el walkman encès i sent com el

partit segueix.

LOCUTOR 3

Bé, els Red Sox ho tenen fumut… Perden set a un al final de la quarta.

I Andy Pettite està llençat!

TRISHA

Merda!

La TRISHA torna a vomitar i la panxa li segueix fent mal. El rostre el té pàl·lid, demacrat i

suat.
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TRISHA

Merda… Merda…

Respira agitadament. El dolor de la panxa se li intensifica fins que al final tot peta: la

TRISHA corre cap un racó, es descorda el pantalons, se’ls baixa juntament amb les calces,

s’ajup i comença a treure tot el que porta a dins.

TRISHA

Em moriré… (fa un crit)

Aigua de merda… Per què n’he begut?

El dolor se li passa al cap d’uns instants, però encara nota cert malestar. Va al rierol i es neteja

com pot.

LOCUTOR 1

I arribem al final de la novena… La cosa no va gens bé pels Red Sox!

Surt O’Leary al monticle! Mariano Rivera fa el primer llançament i…

Primer strike!

TRISHA

No podeu perdre… No podeu perdre…

LOCUTOR 3

Segon strike!

TRISHA

Si perdeu…

LOCUTOR 3

I…

TRISHA

No perdeu… No perdeu…
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LOCUTOR 3

Tercer strike! Batedor eliminat!

TRISHA (cridant)

No!!!

LOCUTOR 1

Impossible: els Red Sox acaben de perdre el partit!

La TRISHA apaga el walkman enfadada.

TRISHA

No pot ser…

S’estira al terra i comença a plorar. La panxa continua fent-li mal, però ja no és un dolor tan

intens. Mira cap el cel.

TRISHA

Ja no hi ha res a fer… Ara sí que ho he perdut tot…

48. CASERNA DE LA POLICIA. DESPATX D EN JACK. INT./NIT.

En JACK obre la porta del despatx i mira el POLICIA 1.

JACK

Sortiré un moment: haig d’anar a informar la família de la nena…

Ha aparegut un tros de samarreta.

POLICIA 1

Ha aparegut la nena?!

JACK

No, no ha aparegut. Només hem trobat un tros de tela.

 Si passés qualsevol cosa, avisa’m.
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Seré al motel que hi ha a la carretera, d’acord?

POLICIA 1

Tranquil. Tot estarà controla’t.

Quan tornis podràs portar alguna cosa per menjar?

M’estic morint de gana…

JACK

No pateixis.

En JACK torna a entrar al despatx, agafa la bossa amb el tros de samarreta i al mateix instant

sona el telèfon.

JACK (nerviós)

I ara qui deu ser?! Sempre truquen quan tens més pressa!

(JACK despenja amb un moviment brusc) Si?

USUARI (és un home amb una veu greu i fosca)

La nena que estan buscant la va raptar a la senda un home:

en Francis Raymond Mazzerole.

En JACK s’asseu a la cadira i posa cara de preocupació.

USUARI

Té trenta-sis anys, utilitza ulleres,

porta el cabell curt i tenyit de ros.

(silenci) Ho ha anotat tot?

En JACK agafa un dels papers que hi ha damunt la taula, un bolígraf i comença a anotar tot el

que li ha dit el USUARI.

JACK

Senyor, puc preguntar-li…?
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USUARI (interrompent en JACK)

Calli i escolti! En Mazzerole condueix una furgoneta

Ford blava, crec que les anomenen Ecoline.

En aquests moments haurà arribat ja a Connecticut.

És un fill de puta… Mirin els seus antecedents i ho comprovaran.

Mantindrà la nena uns quants dies en vida, li farà de tot i després la matarà.

Ja ho ha fet en altres ocasions.

JACK

Senyor, té la matrícula…?

USUARI (torna a interrompre en JACK)

Li he donat el nom i la marca del cotxe que condueix!

Li he proporcionat tot el que li fa falta!

Recordi-ho: ja ho ha fet en altres ocasions,

i no dubtarà en tornar-ho a fer.

JACK

Senyor, pot…

USUARI (segueix interrompent en JACK)

Espero que el matin i li tallin els collons!

JACK

Esperi…

La conversació es talla.

En JACK mira desconcertat les notes que ha pres. Les agafa, deixant-se la bossa amb el tros

de samarreta sobre la taula, s’aixeca i es dirigeix a la porta. L’obre i surt.

49. CASERNA DE LA POLICIA. SALA DE REUNIONS. INT./NIT.

En JACK surt del seu despatx i camina fins al centre de la sala. Hi ha taules a banda i banda,

però només hi ha dos policies: el POLICIA 1 i el POLICIA 2.
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JACK (mirant el POLICIA 1)

Acaba de trucar-me un home.

Diu que la nena que estem buscant l’han segrestat.

POLICIA 1

Què dius?!

JACK

El que has sentit…

POLICIA 1

No fotis!

JACK (nerviós)

Si foto. Diu que la segrestat un tal… (llegeix el paper amb les notes)

Un tal Mazzerole. Hem de començar a buscar immediatament.

POLICIA 2

Què vols que fem?

JACK

Primer de tot busqueu els antecedents d’aquest paio.

Tinc la sensació que no és aigua clara…

POLICIA 1

I després?

JACK

Sembla ser que té una furgoneta Ford blava.

Trobeu la matrícula i comenceu a buscar-la.

Jo avisaré la patrulla que és al bosc de les novetats.
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El POLICIA 1 i el POLICIA 2 comencen a teclejar en els seus ordinadors. En JACK recorre

el camí cap al seu despatx.

JACK (murmurant)

L’haig de trobar…

Despenja el telèfon i marca un número: en JACK ja no pensa en ensenyar el tros de samarreta

a la QUILLA.

50. INTERIOR DEL BOSC. EL RIEROL AL FONS DE LA VALL. EXT./NIT.

Ja és completament de nit. La TRISHA desperta de sobte. Encara es troba malament.

TRISHA (ploriquejant)

Em fa molt mal… Em fa molt mal…

Que algú m’ajudi…

S’aixeca, corre fins un arbre, s’hi recolza i torna a vomitar. Quan aixeca el cap, a l’interior del

bosc veu en TOM GORDON, quiet com un estaquirot. Vesteix el uniforme.

TRISHA

Tom, ets tu? Què hi fas aquí?

Silenci. En TOM GORDON no es mou. La TRISHA, tot i fer-li dolor la panxa, intenta imitar-

lo. Al primer intent cau a terra, però al segon aconsegueix deixar anar l’arbre, mirar l’horitzó i

quedar-se quieta, imitant al seu ídol.

TRISHA

Ho he fet… Tom, ho veus? Ja no em fa mal la panxa!

Ets el millor…

La TRISHA camina lentament fins la cabanya i es posa a dormir.
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La COSA DEL BOSC s’apropa al lloc on és la TRISHA. Se sent un soroll estrany, com si

estiguessin removent fulles. La COSA DEL BOSC torna a endinsar-se al bosc, però no se’n

va molt lluny: encara segueix observant la nena.

51. FURGONETA D EN MAZZEROLE. INT./NIT.

En MAZZEROLE condueix mirant fixament la carretera.

52. MOTEL DE LA CARRETERA. HABITACIÓ DE LA QUILLA. INT./NIT.

La QUILLA és a l’habitació. Truquen a la porta.

QUILLA

Endavant.

En LARRY entra a l’habitació.

QUILLA

Què fas aquí? I on és en Pete?

LARRY

S’ha quedat al menjador.

Li he dit que ara hi aniria, però primer podem parlar?

QUILLA

A vegades sembla que no entenguis les coses…

Què t’he dit aquest matí?

LARRY

Si us plau, no em pots fer això!

Deixa’m intentar-ho! Et prometo que he canviat!

QUILLA

Per favor, vés-te’n. Aquesta conversa ja l’hem tingut abans…
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LARRY

Ja, però no em puc quedar sense fer res…

QUILLA

I tot això que dius ho podries haver pensat fa molts anys, no creus?

LARRY

Ja sé que em vaig equivocar i ho reconec, però…

QUILLA (interrompent-lo)

Ni però ni res de res. Larry, tu i jo ja hem acabat. Per sempre.

LARRY

Es pot saber què et passa?!

La QUILLA el mira desafiadorament.

QUILLA

Que què em passa?! El que em passa és que no vull tornar amb tu!

Ho entens?! Ho entens?! No t’estimo! Quan te n’adonaràs?!

LARRY (cridant)

Doncs molt bé! Si això és el que vols, ho farem!

Farem el que tu vulguis, com sempre!

QUILLA

N’estàs fent un gra massa…

LARRY

És igual… Millor que no seguim, deixem-ho.

Encara ens diríem coses que no convenen…

Me’n vaig. És el millor que puc fer segons tu, veritat?

Ja ens veurem demà, si és que em permets que et dirigeixi la paraula.



168

QUILLA

Tampoc és per tant…

LARRY

I si no és per tant, per què em tractes així?

QUILLA

Tens raó, serà millor que te’n vagis…

LARRY

Sí, suposo que sí.

La QUILLA abaixa el cap. En LARRY camina fins la porta i surt.

53. INTERIOR DEL BOSC. EL RIEROL AL FONS DE LA VALL. EXT./DIA.

El sol brilla al cel. La TRISHA desperta i fa un badall. S’aixeca i mira el seu voltant. Veu que

hi ha unes quantes branques trencades al terra. S’apropa i les mira amb detall, però no dóna

molta importància a aquest fet.

La NENA PERVERSA apareix de darrera d’un arbre.

NENA PERVERSA (amb un to maliciós)

Bon dia… Has dormit bé?

TRISHA

Sí, he dormit molt bé.

NENA PERVERSA

La cosa t’ha estat espiant tota la nit…

TRISHA

I què? Què vols que faci?

M’importa ben poc que m’estiguin seguint.
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NENA PERVERSA

Això ho dius perquè no la coneixes i perquè tens por de la veritat.

Tens por, por de saber que tard o d’hora et matarà.

En un moment o un altre ho farà… Estàs preparada?

TRISHA

Deixa’m.

La TRISHA s’aparta de les branques trencades i es dirigeix al rierol. La NENA PERVERSA

la segueix.

NENA PERVERSA

No serveix de res que em diguis que marxi…

Marxaré quan jo vulgui.

TRISHA (ignorant la NENA PERVERSA)

Molt bé. Com tu vulguis.

NENA PERVERSA

No em diguis que no t’he avisat… (camina cap a l arbre d on ha sortit)

Per cert (gira el cap per mirar la TRISHA), jo de tu m’emportaria aigua.

No saps mai què pots trobar dins del bosc…

TRISHA

Gràcies pel consell, però no feia falta.

Jo ja sóc prou grandeta…

NENA PERVERSA

Per això vas estar tota la nit agafada a l’arbre, oi?

Com si no li importés la NENA PERVERSA, la TRISHA s’ajup, treu de la motxilla l’ampolla

de plàstic i l’omple d’aigua del rierol. Abans de tapar-la, beu un glop.
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TRISHA (mirant l ampolla)

Si m’haig de morir d’alguna cosa, que no sigui de set.

La TRISHA ho guarda tot, es posa la motxilla a l’esquena i comença a caminar pel costat del

rierol. En TOM GORDON apareix al costat de la TRISHA.

TRISHA

Hola Tom; quin dia més maco que fa avui. (mira el cel)

En TOM GORDON gira el cap i mira la nena.

TRISHA

Deixa’m que et pregunti una cosa: moriré?

El bosc es va fent espès. La TRISHA veu que el paisatge enfosqueix.

TRISHA (afirmant la seva pregunta)

Moriré dins del bosc…

54. MOTEL DE LA CARRETERA. MENJADOR. INT./DIA.

La QUILLA, en LARRY i en PETE estan esmorzant a la mateixa taula del dia anterior. Cap

dels tres dius res. En PETE mira el seu pare i després la seva mare.

PETE (sabent que passa alguna cosa)

Que esteu enfadats?

La QUILLA el mira, però no diu res. En LARRY actua com si no hagués sentit res.

PETE

Us estic parlant.

LARRY

Perdó, què deies?
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PETE

Esteu enfadats?

En LARRY mira la QUILLA i amb un somriure torna a mirar en PETE.

LARRY

La teva mare i jo estem molt bé. No has de patir per res.

Què et semblaria si tornés a viure amb vosaltres?

La QUILLA es mossega el llavi inferior i mira en LARRY amb ràbia. En canvi, en PETE es

mostra entusiasmat.

PETE

Ho dius de debò?! És cert això, mama?!

El papa tornarà a casa?!

QUILLA

Ja en parlarem… Per què no vas a donar una volta?

No crec que ens diguin res, així que si vols sortir, surt.

PETE

D’acord, ara torno.

Però és cert això que diu el papa?

QUILLA

Ja en parlarem, entesos?

En PETE s’aixeca de la cadira i surt del menjador. La QUILLA mira com el seu fill se’n va i

es gira cap en LARRY.

QUILLA

Però tu què t’has pensat?!

Qui collons creus que ets?!
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LARRY

Escolta’m…

QUILLA

Ni escolta’m ni punyetes!

Et penses que tot el que et vaig dir ahir era broma?!

No et va quedar clar o què?! Larry, jo no vull estar amb tu!

I a sobre, només falta que li inflis el cap amb…

Ja no sé ni el que em dic! Mira Larry, t’ho diré un últim cop:

o em deixes amb pau o faré alguna bestiesa…

LARRY

No saps el què et dius… Ets boja!

QUILLA

Jo? Que jo estic boja?!

Millor que no parlem, d’acord?

Millor que calli i m’empassi tot l’orgull…

En LARRY veu com en JACK entra al menjador.

LARRY (a la QUILLA amb veu baixa)

Ara no diguis res. Després ja deixarem les coses clares…

En JACK arriba al costat de la taula i mira la QUILLA afablement. La QUILLA, quan el veu,

s’aixeca i es posa nerviosa.

QUILLA

Sabeu alguna cosa?!

L’heu trobat?! (en JACK no diu res)

Què passa?! Per què no contestes?!

Alguns dels altres residents del motel es giren a mirar què passa.
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JACK

Serà millor que sortim a fora…

Tots tres caminen fins la porta del menjador i surten.

55. MOTEL DE LA CARRETERA. FAÇANA. EXT./DIA.

La QUILLA, en JACK i en LARRY surten del motel. Al pàrking hi ha un cotxe de la policia.

En el seu interior hi ha la CLARICE, que al veure’ls sortir, surt del cotxe i camina cap on són

ells. Es posa al costat d’en JACK.

QUILLA (a en JACK)

Ara ja m’ho pots dir?!

JACK

Us he fet sortir perquè allà dins hi havia molta gent.

Primer de tot… (en JACK està avergonyit)

Sé que us vaig prometre que a la mínima

que sabéssim alguna cosa us ho diria, però…

QUILLA

Però què?! Jack, què passa?!

Pots dir-ho d’una punyetera vegada?!

JACK

Ahir varem trobar una cosa al bosc i no us vaig dir res…

LARRY (posant-se nerviós)

M’està dient que…?!

CLARICE (a en LARRY)

Calmis, sr. McFarland…



174

LARRY (ignorant CLARICE)

Si a la meva filla li passa alguna cosa per culpa seva, juro que se’n penedirà!

Com té els sants nassos de venir aquí, tant tranquil?!

S’adona del que està dient?! És conscient?!

QUILLA

I què vareu trobar?

JACK

Això.

La CLARICE dóna la bossa amb el tros de samarreta a la QUILLA.

JACK

Ho reconeixes?

La QUILLA es tapa la boca i comença a tremolar.

QUILLA (mirant en JACK i després en LARRY)

Sí, sí… És de la Trisha… On… On ho heu trobat? On era?!

CLARICE

A dins del bosc, enganxat en un tronc.

QUILLA

Això vol dir que és al bosc!

Hem d’anar… Haig d’anar al bosc!

Segur que encara hi és!

JACK

No és tan fàcil…

LARRY

Què vol dir amb això? A sobre de no informar quan pertoca,
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a sobre busca complicacions?! Vostè qui es creu que és?!

Què vol insinuar amb aquest “no és tan fàcil”…?

JACK

Ahir a la nit varem rebre una trucada.

No hem aconseguit localitzar-la,

i no crec que ho aconseguim,

però això no és el més important.

QUILLA

I doncs? Què és això?!

Què m’has de dir?!

JACK

L’home que va trucar, va dir que…

Que la vostra filla està segrestada…

QUILLA (cridant sense deixar parlar en JACK)

Què dius?! Això sí que no!

Això sí que no pot ser! No pot ser…!

JACK

Calma’t…

La QUILLA, inconscientment, abraça en LARRY, i aquest aprofita l’ocasió per aproximar-se

a la seva ex-dona.

QUILLA

No em demanis que em calmi! No puc calmar-me!

Qui ha estat el fill de puta?! Qui té la meva nena?!

JACK (mira en LARRY)

Encara no hi ha suficients proves per dictaminar que l’hagin segrestat…
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LARRY

I una trucada no és res?! No em faci riure!

JACK

La trucada podria ser una broma…

Sempre que hi ha situacions com aquestes,

algun graciós es dedica a complicar les coses…

QUILLA

I què passarà? Què hem de fer ara?! I no em diguis esperar…

No m’ho diguis perquè estic a punt d’explotar…

La QUILLA deixa anar en LARRY i es plantifica davant d’en JACK. En LARRY observa el

tracte que hi ha entre la QUILLA i en JACK i es posa a pensar.

JACK

Quilla, t’haig de demanar un favor…

Quan vas anar a la Senda amb els teus fills,

vas veure aquest home?

(en JACK treu una fotografia d en MAZZEROLE)

La QUILLA agafa la fotografia i la mira detingudament. Un seguit d’imatges del passat, que

apareixen com flaixos, ens mostren l’home que sortia del bosc amb un sac a l’esquena, que

l’entrava a la furgoneta i que marxava… La QUILLA aixeca la mirada i amb terror mira en

JACK i en LARRY.

QUILLA

Sí… Aquest home sí que hi era…

56. INTERIOR DEL BOSC. ZONA DE LES BAIES. EXT./DIA.

La TRISHA entra a una zona on hi ha uns matolls arran de terra, rodejats pels arbres del bosc.

Les plantes estan repletes d’unes baies petites i vermelles. El rierol passa pel costat d’un lloc

on hi ha un tros de bosc fosc i espès.
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La TRISHA, al veure les baies, es queda paralitzada.

TRISHA

No pot ser… No pot ser cert!

Es posa a córrer fins que arriba a l’esplanada. Agafa una de les baies i la tasta.

TRISHA

Són boníssimes!

La TRISHA s’agenolla, comença a arrencar fruits i se’ls menja sense cap preocupació. Les

mans i la cara li queden de color vermell, però no li importa. Avança arrossegant-se pel terra i

troba un munt de nous. La TRISHA n’obra una amb l’ajut d’una pedra i se la menja.

TRISHA (arrugant el nas)

Home… N’he provat de millors…

Comença a omplir la motxilla de baies i nous. Un cop té reserves suficients, camina fins al

rierol, es recolza al tronc d’un arbre i segueix menjant.

57. INTERIOR DEL BOSC. CLARIANA DE LES PAPALLONES. EXT./DIA.

Davant de la TRISHA, just a l’altra banda del rierol, hi ha tres papallones volant. Dues són

blanques i la tercera, negre. Segueix menjant baies i nous.

TRISHA

Per fi puc menjar alguna cosa… Per fi puc menjar…

La nena mira l’horitzó. Comença a posar mala cara. La vista se li emboira i les figures de les

papallones comencen a transformar-se lentament.

La TRISHA sent veus que es superposen les unes amb les altres.

LARRY (veu en off)

…has vist què hi ha a la gorra…?
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QUILLA (veu en off)

…la Senda dels Apalatxes…

NENA PERVERSA (veu en off)

…ja et vaig avisar… No sobreviuràs!

LARRY (veu en off)

…és la firma d’en Tom Gordon…

PETE (veu en off)

…Trisha…

QUILLA (veu en off)

…Trisha…

LARRY (veu en off)

…Trisha…

NENA PERVERSA (veu en off)

…Trisha…

Les tres papallones s’han transformat en tres homes. Els tres vesteixen unes túniques llargues

(hi ha dos que van de blanc i un de negre) que els arriben fins als peus. La caputxa els tapa la

cara.

TRISHA

Qui sou? Heu vingut a ajudar-me? M’ajudareu?

M’he perdut. Em vaig perdre fa… (la TRSIHA pensa)

Fa molt de temps. Ajudeu-me, si us plau…

Podeu treure’m del bosc? Podeu fer-ho?

Ningú diu res, només la miren. La TRISHA comença a incomodar-se i es posa nerviosa.

Intenta aixecar-se, però no pot.
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TRISHA (amb por)

Qui sou?! Digueu-me qui sou!

Què voleu de mi?!

Un dels homes que vesteix de blanc, el que hi ha més a l’esquerra (l’ENVIAT PEL DÉU

D’EN TOM GORDON), avança endavant i es retira la caputxa. La TRISHA pot veure un

home que porta ulleres amb el cabell canós.

ENVIAT PEL DÉU D EN TOM GORDON

Vinc de part del Déu d’en Tom Gordon,

aquell al que senyala quan salva un partit.

TRISHA (emocionada, però amb desconfiança)

Sí?! Això és… és… és molt interessant.

ENVIAT PEL DÉU D EN TOM GORDON

Avui ell no pot ajudar-te. Avui el Déu d’en Tom Gordon no pot estar per a tu.

Hi ha molta feina… I no acostuma a intervenir en els assumptes dels humans,

excepte en el beisbol. És un fanàtic dels esports, ho sabies?

TRISHA

Però…

La TRISHA no pot acabar la pregunta perquè l’ENVIAT PEL DÉU D’EN TOM GORDON

es posa la caputxa i torna al seu lloc. L’altre home que vesteix de blanc, el que es troba més a

la dreta (el SUBAUDIBLE), avança i es treu la caputxa. L’home és clavat al pare de la nena.

TRISHA (intrigada)

Papa? Ets tu?

SUBAUDIBLE (com si anés una mica borratxo)

No, però he hagut de adoptar l’aparença d’algú que coneguessis

perquè estic molt dèbil…
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TRISHA

Vens de part del Subaudible, veritat?

SUBAUDIBLE

De fet, sóc el Subaudible, però no puc fer res per a tu.

Trisha, ho sento.

TRISHA (intrigada)

Estàs borratxo? (el SUBAUDIBLE no dius res)

Sí, segur que sí… Ho oloro des d’aquí… (la TRISHA es posa trista)

Papa… tornes a anar borratxo… Per què te’n borratxes? Per què ho fas?

El SUBAUDIBLE, sense dir res, retrocedeix i es torna a posar la caputxa. El tercer home, el

del centre (l’ENVIAT PEL DÉU DELS EXTRAVIATS), avança.

TRISHA (amb por)

Tu no… A tu no et vull veure…

L’home no li fa cas i aixeca les mans. Les mànigues de la túnica rellisquen pel braços blancs,

deixant al descobert unes urpes blanquinoses i groguenques.

TRISHA (murmurant)

No… No, si us plau. No vull veure’t…

L’home no l’escolta i es treu la caputxa. La TRISHA contempla un rostre format per un munt

de vespes que entren i surten per la boca, els ulls, el nas…

ENVIAT PEL DÉU DELS EXTRAVIATS (amb una veu fosca i gutural)

Vinc de part de la cosa del bosc, el Déu dels extraviats.

Ell t’ha estat observant. Tu ets seva…

TRISHA (cridant)

Vés-te’n!
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ENVIAT PEL DÉU DELS EXTRAVIATS

El món és un argument fastigós,

i em sembla que tot el que has viscut és cert…

L’home es rasca el cap cobert de vespes, aixafant els insectes. Deixa a la vista un os brillant.

La TRISHA arruga el nas del fàstic que li fa aquella imatge.

ENVIAT PEL DÉU DELS EXTRAVIATS

La pell del món està feta amb fiblons, una realitat que has descobert sense ajuda.

A sota només hi ha ossos i el Déu que compartim.

La TRISHA abaixa la mirada cap al rierol.

TRISHA (tancant els ulls)

No et crec. No et crec! Per què dius això?

Què m’estàs dient… Vés-te’n!

No vull sentir més tonteries…

No vull sentir més tonteries…

Ningú diu res. Quan la TRISHA torna a obrir els ulls, al bosc ja no hi ha ningú; només les tres

papallones volant a l’altra banda del rierol.

El dia comença a enfosquir.

TRISHA

Què ha passat…?

La nena veu totes les baies escampades pel terra. N’agafa una i la mira detingudament.

TRISHA (pensant amb veu alta)

I si… No, no pot ser. No pot ser que ho hagi somiat…

Ells eren allà…



182

La TRISHA creua el rierol, mullant-se els peus, i arriba a l’altra banda. Al terra no hi ha cap

petjada ni cap senyal d’alguna presència humana.

58. INTERIOR DEL BOSC. BOSQUET DE LA CLARIANA. EXT./DIA.

La TRISHA entra dins del bosc que hi ha al costat de la clariana on hi havia les papallones.

Busca alguna senyal de la COSA DEL BOSC. Els arbres produeixen unes ombres allargades

que espanten la nena. No s’endinsa gaire.

TRISHA

Ha d’haver-hi alguna cosa… No pot ser que no hi hagi res…

Camina fins que arriba a un tronc que està tombat. A sobre hi ha una pell de cérvol i un tros

d’intestí sanguinolent.

TRISHA

Ecs…

La TRISHA dóna mitja volta i segueix el camí fins tornar a la clariana.

59. INTERIOR DEL BOSC. CLARIANA DE LES PAPALLONES. EXT./DIA.

La TRISHA és a punt de caure al rierol quan el torna a creuar, però manté l’equilibri. Agafa la

motxilla, guarda tots els fruits que li han caigut a fora i segueix caminant al costat del rierol.

60. CASERNA DE LA POLICIA. DESPATX D EN JACK. INT./DIA.

La QUILLA es troba asseguda en una de les cadires de plàstic, mirant l’infinit. En LARRY,

dempeus davant d’ella, mira cap a la sala que hi ha al costat del despatx i veu en JACK. Gira

el cap i mira la QUILLA.

QUILLA

Ho hauria d’haver vist…

Ho hauria d’haver vist…
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Aquell fill de… Té la nena, segur!

I el sac que portava… (mira en LARRY)

Segur que la duia al sac!

LARRY

Calma’t. No creus que n’estàs fent un gra massa?

Tu creus que una nena cap en un sac?

QUILLA

Jo ja no sé res… No sé res…

Ho he fet tot malament. Tot…

L’he cagat tants cops… Primer amb tu…

LARRY (rabiós)

No tornis a començar…

QUILLA

No em diguis res. Jo ja sé tot el que he fet malament.

I per molt que no t’agradi, tu vas ser el primer error.

(LARRY torna a mirar en JACK)

Amb en Pete també ho he fet tot malament.

Em culpa de tot el que li passa!

I per acabar-ho d’adobar, només faltava que

segrestessin la nena. Què he fet?

Què he fet jo per merèixer tot això? Què?!

LARRY (veu que en JACK es dirigeix al despatx)

Mira, ja ve.

En JACK obre la porta, entra al despatx i la tanca.

QUILLA

Sabeu alguna cosa…
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JACK

Encara no. Les patrulles estan circulant per tota la zona.

Si aquest home té la nena, no pot haver anat molt lluny.

Crec que no tardarem gaire a trobar-lo…

61. FURGONETA D EN MAZZEROLE. INT./NIT.

En MAZZEROLE condueix per una carretera plena de cotxes. Ja és pràcticament de nit. El

semàfor es posa vermell i en MAZZEROLE para just davant d’un pas de zebra. Mira per la

finestra i al cotxe del costat veu una nena asseguda. Torna a mirar endavant i encén la ràdio.

62. INTERIOR DEL BOSC. LA VALL PLENA D OMBRES. EXT./NIT.

Les ombres tornen a cobrir el bosc. La TRISHA arriba a una zona rocosa que dóna a una vall

plena d’ombres. S’apropa a mirar el paisatge abandonat. No hi ha cap senyal humana, només

els crits d’alguns ocells.

TRISHA

Almenys aquí no crec que vingui… la cosa.

La TRISHA observa el terreny on es posarà a dormir. Veu un munt de pinassa, l’agafa i es

forma una mena de matalàs.

TRISHA

Espero que em serveixi per alguna cosa…

S’apropa al rierol i veu una mica d’aigua.

TRISHA

I aquesta nit, si em cago, ja no em preocupa…

Tard o d’hora em moriré i… I tot ja més igual.
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S’estira al llit improvisat. Es mou d’un cantó a l’altre, intentant trobar la millor posició per

descansar. Quan es troba bé, treu el walkman, l’encén i comença a buscar alguna emissora

que parlin de beisbol.

EMISSORA 1

El governador de…

TRISHA

Caca.

EMISSORA 2

Perquè el guanyador de…

TRISHA

Caca.

EMISSORA 3

Avui, amb nosaltres, tenim el…

TRISHA

Caca. No hi ha res de bo, o què?!

Quina merda!

LOCUTOR 1

I bé, a on et trobes Walt?

La TRISHA es posa a escoltar amb atenció.

WALT

A Danvers.

LOCUTOR 1

Què et va semblar el partit de l’altre dia?
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WALT

El dels Red Sox? Una porqueria!

Mai havia vist una cosa tan desastrosa!

TRISHA (enfadada)

Que no hi ha partit o què?!

WALT

L’equip d’en Tom Gordon no va saber jugar. Ho va fer fatal!

TRISHA

I tu què saps?! L’equip d’en Tom és el millor!

Sou uns… uns merdosos! No teniu ni idea del que esteu dient!

En Tom és el millor jugador que hi ha… Que hi ha en el món!

LOCUTOR 1

…un moment Walt… Em sembla que tenim una noticia d’última hora…

TRISHA

Que us bombin a tots!

La TRISHA apaga el walkman enfadada.

63. FURGONETA D EN MAZZEROLE. INT./NIT.

LOCUTOR 1

…sí, sí que n’hi ha una: ens acaben d’informar que

la nena que va desaparèixer podria estar segrestada

per un tal Francis Raymond Mazzerole.

És un home ros amb ulleres, d’uns trenta-cinc anys.

Diuen que condueix una Ecoline de color blava.

Les autoritats demanen a qualsevol persona que el vegi, que les informin.

I bé, després d’aquesta desagradable notícia, seguim parlant de…
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En MAZZEROLE apaga la ràdio. Mira un altre cop per la finestra del costat i veu que la nena

l’està mirant.

MAZZEROLE

Merda… No poden fer-me això… Un altre cop no…

Quan els cotxes tornen a circular, en MAZZEROLE accelera i veu un cartell al costat d’un

camí de terra. En el cartell es pot llegir:

MOTEL

En MAZZEROLE passa per davant d’un motel (el mateix on hi són la QUILLA, en LARRY i

en PETE).

 MAZZEROLE (mirant pel parabrises)

És el millor que puc fer…

La furgoneta d’en MAZZEROLE s’endinsa en un petit bosc que hi ha darrera del motel.

Aparca en una zona fosca coberta d’arbres per tal de no deixar la furgoneta al descobert.

Abans de sortir de l’automòbil, agafa una gorra per cobrir-se els cabells i es posa unes ulleres

fosques. Es mira al retrovisor i surt del cotxe.

64. MOTEL DE LA CARRETERA. FAÇANA. EXT./NIT.

En MAZZEROLE apareix per la banda del bosc i camina fins l’entrada principal del motel.

Obre la porta i entra.

MAZZEROLE (veu en off)

Bona nit, que li queda alguna habitació lliure?

65. MOTEL DE LA CARRETERA. HABITACIÓ DE LA QUILLA. INT./NIT.

La QUILLA s’està arreglant en el bany, quan truquen a la porta. En PETE s’apropa a la seva

mare.
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PETE (amb brusquedat)

Han trucat. Què faig?

QUILLA

Obre. Ara vinc.

En PETE camina decidit fins la porta i l’obre. A l’altra banda hi ha en LARRY.

LARRY (mirant en PETE afablement)

Hola, que no hi és la mama?

PETE

És al bany. Ara vindrà.

En PETE s’asseu al llit i en LARRY el segueix.

PETE

Papa, et puc demanar un favor?

LARRY

Digues.

PETE

Puc anar a dormir a la teva habitació?

No vull estar amb ella. No la suporto…

LARRY

No has de dir això de la teva mare…

Ella tot això ho fa perquè t’estima i vol el millor per a tu.

PETE

Doncs que no m’estimi tant. No vull aguantar-la més…
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La QUILLA obre la porta del bany i veu en PETE i en LARRY parlant.

QUILLA

El que faltava… Què fas aquí?

PETE (a la QUILLA)

Mama, aquesta nit aniré a dormir amb el papa.

QUILLA (mirant en LARRY)

Què dius?!

PETE

El que has sentit… No vull passar una altra nit aquí.

QUILLA

No diguis bajanades…

PETE

No són bajanades. Espero que no et sàpiga greu…

(en PETE mira en LARRY) Vaig portant les coses a l’habitació.

En PETE agafa una motxilla, se la posa a l’esquena i surt de l’habitació.

QUILLA

Això sí que no ho penso tolerar!

Aquest cop t’has passat de la ratlla!

LARRY

Quilla, escolta’m…

QUILLA (enfurismada)

Ni escolta’m ni hòsties!

Ara mateix aniràs a la teva habitació i li diràs que torni!
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LARRY

Vols fer el favor d’escoltar-me?!

(la QUILLA abaixa el to de veu i mira en LARRY)

Si no et calmes una mica, ho acabaràs perdent tot…

Deixa que el nen faci el que vulgui. Ell també té dret a escollir.

Si l’obligues a fer el que tu vols, l’acabaràs perdent per sempre.

I si t’ho dic, és perquè no vull que et sentis com m’estic sentint jo.

Ho estic passant molt malament, però a tu sembla que no t’importi…

Quilla, et serè franc: controla’t els nervis o t’acabarà passant el mateix que a mi.

QUILLA

Té gràcia la cosa, no creus?

Al final acabaràs sent tu qui m’ensenyi a comportar-me.

LARRY

El millor que pots fer és reconèixer que t’has equivocat

i intentar que els altres et perdonin,

tot i que hi ha vegades que no ho fan.

QUILLA

Millor que no segueixis, que et veig a venir.

LARRY

Encara que no t’ho sembli, jo encara t’estimo.

Des del dia en que ho varem deixar estar, no he parat de pensar en tu…

QUILLA

I què vols dir amb això?

LARRY

Vull que em donis una segona oportunitat.

Vull que em deixis arreglar tot el que vaig fer malament.

Però només tu pots decidir. Què faràs?
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QUILLA

Mira Larry, no sé què dir-te…

Jo no puc tornar amb tu i fer com si no hagués passat res…

LARRY

Però jo no t’estic demanant això!

Jo només demano arreglar allò que en un passat no va anar bé…

QUILLA

No ho sé, Larry… No ho sé…

Haig de pensar-m’ho… No puc decidir què faré ara mateix.

LARRY

Quilla…

QUILLA

Què…?

En LARRY s’apropa a la QUILLA. Aquesta no s’aparta i veu com en LARRY s’acosta.

QUILLA

Larry, què…? No…

Si us plau, no ho facis…

En LARRY besa la QUILLA als llavis. Aquesta no es mou, però finalment cedeix i tots dos

acaben fent l’amor.

66. INTERIOR DEL BOSC. LA VALL PLENA D OMBRES. EXT./NIT.

Una brisa suau bufa. Al cel brillen les estrelles. La TRISHA encara està desperta. De sobte

sent un gruny procedent del bosc. És un so somort i fosc.

TRISHA

Qui hi ha…? Ets… ets la cosa del bosc?
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Hi ha un altre gruny i es poden sentir com algunes branques es parteixen. Sembla que la cosa

se’n va.

TRISHA

On ets?! Per què no surts?!

La COSA DEL BOSC segueix mirant la TRISHA entre els arbres.

TRISHA

Quan sortiràs?! Quan em menjaràs?!

Si ho has de fer, fes-ho aviat…

Els sons desapareixen entre el bosc. La TRISHA, al no sentir res més, tanca els ulls i

finalment s’adorm.

67. MOTEL DE LA CARRETERA. HABITACIÓ D EN MAZZEROLE. INT./NIT.

L’habitació d’en MAZZEROLE és igual que la de la QUILLA, però el llit és d’una sola plaça.

En MAZZEROLE és al bany, remenant els calaixos.

MAZZEROLE

Ha d’haver-hi alguna cosa…

Entre rotllos de paper de wàter i ampolles de sabó, troba un necesser de color blau. Camina

fins al llit i aboca tot el contingut del necesser a sobre del matalàs. Cauen diversos objectes

relacionats amb la neteja personal (una esponja, un sabó de mans…), però el que més li crida

la atenció és una gilette.

MAZZEROLE

No penso deixar que m’encolomin el mort…

Aquest cop jo no he fet res… Una altra vegada, no…

Agafa la gilette i camina fins al bany.



193

MAZZEROLE

Espero no cagar-la…

Es posa davant del mirall, es treu la gorra i comença a afaitar-se el cap.

68. INTERIOR DEL BOSC. LA VALL PLENA D OMBRES. EXT./DIA.

La TRISHA es desperta i s’aixeca del matalàs improvisat. Mira el seu voltant i veu que algú

ha cavat diversos forats i ha escampat la pinassa pel terra. La TRISHA s’apropa a un dels

solcs, s’agenolla i el contempla amb certa por.

TRISHA

Qui ha fet això…? Algú m’està seguint…

Segur que m’han seguit… (mira cap al bosc)

Has estat tu, veritat?! Per què no surts?!

Per què no surts i ensenyes la cara?! Ets un covard…

Siguis el que siguis, ets un covard!

Es posa dreta i estossega. Li fa mal el pit, però no li dóna importància. Davant seu apareix en

TOM GORDON.

TRISHA

S’ha anat, Tom. Sigui el que sigui, s’ha anat.

Almenys per una estona…

TOM GORDON

Sí, però tornarà. Tard o d’hora t’hauràs d’enfrontar a la cosa.

TRISHA

Doncs quan arribi el moment ja m’enfrontaré al que sigui…

No tinc por… Ella sí que en té de mi!

No ho veus? Fuig de mi! No vol venir!
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TOM GORDON

Jo de tu no estaria tant contenta…

La TRISHA camina fins a una de les roques s’asseu i comença a menjar baies i nous.

TRISHA

Què vols dir?

TOM GORDON

Pensa un moment: ella sap com ets tu,

però tu encara no l’has vist a ella.

De debò creus que et té por?

TRISHA

Tens raó… Segur que em matarà…

TOM GORDON

Jo no he dit això; jo he dit que has d’anar amb compte.

TRISHA (mirant en TOM GORDON)

Tu saps què és la cosa que hi ha dins del bosc?

TOM GORDON (negant amb el cap)

No, no ho sé. Però segur que no és res bo.

TRISHA

Ja, això ja m’ho imagino…

Tinc por; por de no tornar a veure ni la mama,

ni el papa, ni en Pete… Creus que sobreviuré?

TOM GORDON (encongint-se de braços)

El que has de fer és mirar endavant i guanyar.

Quan se’t presenti un contrincant, l’has de vèncer.

Els has de vèncer per guanyar. Sinó, perdràs.
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TRISHA

Gràcies per animar-me…

Tant de bo pogués ser com tu i vèncer a tothom.

TOM GORDON

Si ho desitges, ho aconseguiràs.

No ho dubtis mai. Si et proposes una cosa,

podràs fer-la.

La TRISHA s’aixeca i camina fins al rierol. Beu una mica d’aigua i una truita de riu la

sorprèn.

TRISHA (emocionada)

Mira, Tom! Un peix! Hi ha peixos!

Es gira per mirar en TOM GORDON, però aquest ja no hi és.

TRISHA

Aquest peix serà meu… I tant que serà meu!

Agafa l’impermeable i una roca afilada. S’asseu al terra i talla la caputxa com pot amb la roca.

TRISHA (mirant la caputxa tallada)

No sé si servirà, però per provar-ho no passarà res…

Amb la “xarxa” a la mà, la TRISHA s’estira a la vora del riu i allarga els braços perquè la

caputxa quedi més o menys al mig del rierol. La TRISHA espera.

TRISHA (impacient)

Va… No pensa venir cap peix o què?

Tres peixos comencen a baixar, produint tres resplendors brillants.
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TRISHA

Ja sou aquí…

Un dels peixos se li escapa, però els altres dos queden atrapats dins de la caputxa.

TRISHA

Ja era hora! Sí, així es fa!

Treu la caputxa de l’aigua amb els dos peixos a dins. Un dels peixos salta i torna al riu, però

l’altre no ho aconsegueix.

TRISHA (enfadada)

Merda!

La TRISHA camina fins una de les roques i mira el peix que neda dins la caputxa.

TRISHA

I ara com me’l menjo… Jo no vull fer-te mal, però…

Has d’entendre que si no et menjo, em moriré.

I no vols que em mori, oi?

Es queda uns instants amb silenci i al final bolca el contingut de la caputxa al terra. La truita

de riu salta, ofegant-se.

TRISHA

Ho sento, però sinó la que em moriré seré jo…

Quan el peix deixa de bellugar-se, la TRISHA l’agafa i el posa sobre d’una pedra. Torna

agafar la pedra punxeguda amb la que ha tallat la caputxa i obre en canal el peix. Uns rajolins

de sang baixen per la roca fins al terra.

TRISHA

Quin fàstic… Això no m’ho perdonaré mai…
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Un cop ha tret totes les tripes, agafa els trossos de carn i els neteja al rierol. L’aigua es tenyeix

de vermell.

TRISHA

I ara… Ara cap a dins…

Obre la boca, tanca els ulls i es posa un tros damunt la llengua. Arruga el nas i empassa.

TRISHA

Quin fàstic… És… És fastigós! I llefiscós! Ecs!

Li entra una arcada, però se li passa.

Del bosc apareix la NENA PERVERSA. La TRISHA la veu i se la queda mirant.

TRISHA (amb sarcasme)

Feia massa temps que no et veia…

NENA PERVERSA

He vingut a avisar-te.

TRISHA

Avisar-me de què? Més igual el que m’hagis de dir.

Tot el que em diguis m’importa una merda!

NENA PERVERSA (com si no l hagués sentit)

La cosa del bosc s’està posant nerviosa…

Comença a tenir gana. Saps què vol dir això?

TRISHA

No, ni m’importa.

NENA PERVERSA

T’hauria d’importar… I molt.
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Quan la cosa decideixi sortir, vindrà a buscar-te.

TRISHA

M’és igual. Tot el que em dius m’és igual.

No vull sentir-te. No vull sentir res del que em diguis!

Sobreviuré. I quan surti del bosc, la cosa se’t menjarà a tu.

NENA PERVERSA

T’ho inventes…

TRISHA

No m’ho invento. Ara ja deuen haver-me localitzat.

Vindran i em salvaran. Em salvaran, ja ho veuràs.

NENA PERVERSA

Que t’ho creguis… Ara per ara ningú se’n recorda de tu.

El teu pare és amb la teva mare. I en Pete té amics.

Tothom és feliç menys tu, és clar.

TRISHA

Calla! Marxa i deixa’m tranquil·la! No veus que no t’escolto?!

No t’escolto… Adéu! Deixa’m tranquil·la…

La TRISHA es neteja les mans, agafa la motxilla i s’endinsa al bosc.

La NENA PERVERSA es queda quieta, veient com la TRISHA desapareix entre els arbres.

NENA PERVERSA (mirant el bosc)

Ja falta poc…

69. MOTEL DE LA CARRETERA. MENJADOR. INT./DIA.

En LARRY i en PETE estan esmorzant en la mateixa taula de sempre. La QUILLA encara no

ha baixat de l’habitació. En PETE mira el seu pare i deixa la torrada que s’està menjant en el

plat que té al davant.
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PETE

Papa…

LARRY

Si?

PETE

La mama i tu tornareu a estar junts?

LARRY

Per què m’ho preguntes?

PETE

Ahir, quan ho vas dir, em vaig quedar sorprès.

A mi em faria molta il·lusió que tornessis a casa…

Jo no vull estar més temps amb la mama. Puc venir a viure amb tu?

LARRY

Què estàs dient?

PETE

El que sents: jo no vull seguir i vivint aquí.

La meva vida és al lloc on vivíem abans.

Allà ho tenia tot: els amics, les meves coses…

LARRY

Jo et puc assegurar que la teva mare t’estima com no ho faria ningú altre.

PETE

I què vols dir amb això? Tu també vols que em quedi aquí?!

LARRY

Fill, a vegades em de fer coses que no volem…
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Tu creus que a la teva mare li agrada enfadar-se amb tu?

PETE

A vegades em dóna la sensació que s’ho passa bé…

LARRY

Estàs molt equivocat. Pete, només vull demanar-te una cosa:

passi el que passi, no oblidis que tant la teva mare com jo sempre

serem al teu costat. I si tens un problema…

PETE

No haig de dubtar en dir-vos-ho.

Aquesta cantarella ja me la sé.

Sembleu dues cotorres dient sempre el mateix.

(mira on hauria de ser la seva mare)

I ara on és?

LARRY

A l’habitació.

70. MOTEL DE LA CARRETERA. HABITACIÓ DE LA QUILLA. INT./DIA.

La QUILLA està asseguda al llit, plorant. Seguim escoltant la conversa entre en PETE i el seu

pare amb veu en off.

PETE (veu en off)

Us heu barallat un altre cop?

LARRY (veu en off)

No. La teva mare i jo no ens hem barallat.

És cert que discutim, però això és normal.

PETE (veu en off)

No, no ho és.
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LARRY (veu en off)

Mira fill, hi ha persones que els hi costa veure la realitat,

i la teva mare és una d’aquestes persones.

Jo crec que li costa donar el pas definitiu, i amb això

trobo que s’assembla a tu.

PETE (veu en off)

Per què ho dius?

LARRY (veu en off)

Perquè tu, en el fons, vols fer les paus amb ella però no t’atreveixes.

PETE (veu en off)

No és cert…

LARRY (veu en off)

Sí que ho és. Pete, fes-me cas.

PETE (veu en off)

Te n’aniràs?

LARRY(veu en off)

Pete, ja saps que jo no vull anar-me’n, però si algun dia passa,

serà perquè la teva mare m’ho haurà demanat.

Per res més. Jo us estimo, tant a tu com a la Trisha,

i per res del món voldria que patíssiu.

PETE (veu en off)

Papa, hi ha una altra cosa…

LARRY (veu en off)

Digues.
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PETE (veu en off)

Tu estimes la mama de veritat?

LARRY (veu en off)

 Sí, sí que l’estimo; l’estimo molt.

Això no ho dubtis mai.

PETE (veu en off)

I mai ens faràs mal, oi?

71. MOTEL DE LA CARRETERA. MENJADOR. INT./DIA.

En LARRY abraça en PETE.

LARRY

T’ho prometo: mai us faré mal…

Bé, vaig a veure si li passa alguna cosa.

És estrany que encara no hagi baixat…

Ara torno.

En PETE torna a agafar la torrada. En LARRY s’aixeca de la taula i surt per la porta del

menjador. En aquest mateix moment, en MAZZEROLE entra a la sala. En LARRY no el

reconeix. En MAZZEROLE s’asseu a una taula que hi ha en un racó, d’esquenes a la porta.

En PETE es queda uns instants mirant l’home, però en seguida deixa de mirar-lo: no l’ha

reconegut.

72. MOTEL DE LA CARRETERA. HABITACIÓ DE LA QUILLA. INT./DIA.

La QUILLA segueix asseguda al llit. Truquen a la porta i seguidament entra en LARRY.

LARRY

Puc entrar?
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La QUILLA s’eixuga les llàgrimes dels ulls ràpidament, intentant que no se li noti que ha

plorat.

QUILLA

Larry, si us plau, no entris…

En LARRY no li fa cas, entra i, al veure que està plorant, s’agenolla davant seu.

LARRY

Ei, què et passa?

QUILLA

Si us plau, deixa’m sola…

No vull que ningú vingui a molestar-me.

LARRY (ofès)

Jo et molesto?

QUILLA

Sí.

LARRY (enfadat)

I què vols que faci?

QUILLA

No m’ho facis tornar a dir…

LARRY

Molt bé, però estic començant a cansar-me…

Ja fa masses dies que em tractes com si fos una merda!

Estic cansat de tot això! Ara què collons et passa?!

QUILLA

No vull parlar…
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LARRY

Ah! És això! Ara tens remordiments de consciència!

És pel que va passar ahir a la nit, no és cert?

Ara et penedeixes de tot i vols fer veure que no va passar res!

Mira Quilla, et seré sincer: si ahir ho varem fer va ser perquè

tu també ho volies! O ara em diràs que jo et vaig obligar?!

Últimament, com que tot és culpa meva, ja no sé què pensar.

QUILLA

T’estàs passant… Larry, t’estàs passant molt…

LARRY

M’importa una merda! (LARRY fa un silenci)

Em sembla que m’he portat massa bé amb tu…

Què vols que faci perquè em perdonis?!

Em sembla que ho he intentat tot! Què m’he deixat?!

Vols que m’agenolli davant teu i que em trepitgis?!

QUILLA

Aquest no és el problema…

Si t’haig de ser sincera, has canviat molt.

No sembles el de fa un temps, però jo ja no t’estimo…

No vull tornar amb tu. Ara per ara, no crec que això nostre sigui bo.

LARRY

Has estat jugant amb mi com t’ha donat la gana…

M’has fet servir com una marioneta, d’una banda a l’altra,

però et puc assegurar que això no quedarà així…

Faré el que faci falta, i t’asseguro que no em quedaré de braços creuats.

Lluitaré pel que vull de veritat, que et quedi clar.

QUILLA

No tinc perquè aguantar que m’amenacis.
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Va, marxa de l’habitació. (en LARRY no es mou)

Que no em sents?! Fot el camp!

En LARRY surt de l’habitació i tanca la porta amb un cop fort i sec.

QUILLA

Ets un fill de puta…

73. INTERIOR DEL BOSC. EL CANYAR. EXT./DIA.

La TRISHA entra a una zona fosca. El riu va perdent força i tornen a aparèixer més mosquits.

TRISHA

No pot ser… Un altre cop no!

Camina una mica més i la TRISHA veu com el rierol desemboca en un altre pantà ple de

canyes.

TRISHA

No pot ser! No m’ho podeu fer!

No! Això és una merda! Una merda! Merda i merda!

Per què m’ha de passar a mi?! Per què no venen a buscar-me?!

Vull sortir d’aquesta merda de lloc!

Per què ningú em sent, eh?!

La TRISHA s’asseu a terra i comença a plorar.

TRISHA

No pot ser!

Crida de ràbia i s’estira mirant el cel.

TRISHA (murmurant)

No pot ser… No pot ser…
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Vull sortir d’aquí… Això és insuportable…

Mama, vull que vinguis…

La TRISHA arrenca l’herba del terra desesperada. Al final, s’adorm.

74. INTERIOR DEL BOSC. LA VALL PLENA D OMBRES. EXT./DIA.

La COSA DEL BOSC surt d’entre els arbres. Mira el llit que ha improvisat la TRISHA, s’hi

apropa i el destrossa. Deixa anar un gruny i camina cap on ha anat la nena.

75. MOTEL DE LA CARRETERA. MENJADOR. INT./DIA.

La QUILLA entra al menjador. En PETE encara està assegut a la cadira, mirant en

MAZZEROLE, però no l’acaba de reconèixer, ja que aquest s’ha afaitat el cabell, porta

ulleres de sol i una gorra.

QUILLA (a en PETE)

Marxem!

PETE (sorprès)

Què dius? On és el papa?

QUILLA (nerviosa)

Agafa les teves coses i marxem d’aquí.

(en PETE no es mou de la cadira)

Que no em sents? Puja a l’habitació i…

PETE (talla la seva mare)

Jo no me’n vaig. Aquest cop, no.

Em quedo amb el papa.

QUILLA

Es pot saber què dius?! Ara mateix pujaràs a dalt i…
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PETE

Que t’he dit que no! No i no! M’has entès?!

Sempre haig de fer el que et dóna la gana i n’estic fart!

QUILLA

Mira, només em faltaves tu.

No és moment de discutir. Puja a dalt i…

PETE

Que no! No penso fer-ho! Sempre que et faig cas la cago!

Per culpa teva les coses em van com em van…

No sé perquè vaig haver d’anar a viure amb tu.

QUILLA

Tu també creus que ho he fet tot malament?

PETE

Sí, mama. Ho has fet tot malament! T’odio…

Per culpa teva tot és una merda! Tot!

Ets la pitjor persona que em pugui tirar a la cara!

Mama, t’odio! Tot això passa per culpa teva, ho sents?!

La desaparició de la Trisha, que siguem en aquesta merda de lloc…

Tot és per la teva culpa! Només teva! Teva i de ningú més!

Si no haguéssim anat a la muntanya, ara no seríem aquí!

En MAZZEROLE presta atenció a la conversa, però segueix sense girar-se.

La QUILLA es queda quieta mirant l’infinit amb els ulls plorosos.

QUILLA (afectada pel comentari de PETE)

És això el què penses de mi? Molt bé.

Només et diré una cosa: és molt fàcil criticar els altres quan no es fot ni brot.

PETE

Si la Trisha s’ha perdut és per culpa teva!
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Per culpa teva i de ningú més!

Jo no he tingut res a veure, m’entens?!

En MAZZEROLE es posa nerviós.

MAZZEROLE (murmurant)

Merda…

QUILLA

Hi ha moltes coses que no saps del teu pare,

i que les hauries de saber…

PETE

Ho dius perquè no vagi amb ell?!

No saps res i t’ho inventes, oi?!

QUILLA

Això és el que creus?!

Creus que tot m’ho invento?

PETE

Sí, tot t’ho inventes perquè m’allunyi del papa!

Ets una mentidera i una falsa!

QUILLA (afectada)

Molt bé, tu guanyes… Ens quedarem, però vull demanar-te una cosa:

si em passa alguna cosa, espero que et sentis culpable…

76. INTERIOR DEL BOSC. EL CANYAR. EXT./DIA.

La COSA DEL BOSC s’apropa fins on dorm la TRISHA. L’observa uns instants fins que la

nena comença a desvetllar-se. La COSA DEL BOSC s’amaga entre els arbres i segueix

mirant.
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La TRISHA s’aixeca del terra amb els ulls vermellosos. Agafa les sabatilles del terra, se les

posa i mira cap al bosc. Unes branques es mouen.

TRISHA (mirant el bosc)

Sé que estàs amagada! Què vols de mi?!

Surt i dóna la cara!

Però dels arbres no surt res de res. La TRISHA esbufega i mira el cel. Es posa a caminar per

la vora del pantà.

TRISHA

No sobreviuré… (intenta no cridar)

77. MOTEL DE LA CARRETERA. MENJADOR. INT./DIA.

La QUILLA i en PETE ja han sortit del menjador, però en MAZZEROLE encara hi és.

MAZZEROLE

Haig de sortir d’aquí…

No poden tornar-me a culpar…

Aquest cop no, jo no he fet res…

S’aixeca de la taula i surt del menjador.

78. MOTEL DE LA CARRETERA. RECEPCIÓ. INT./DIA.

En MAZZEROLE passa per davant de la recepció.

RECEPCIONISTA

Bon dia, com ha dormit?

En MAZZEROLE no diu res, puja per les escales fins al primer pis i entra a la seva habitació.

Quan ell entra, de l’habitació del costat surt la QUILLA i en PETE.
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PETE

A on és el papa?! (QUILLA no diu res)

Mama! On és el papa?! Vols dir-m’ho d’una punyetera vegada?!

QUILLA (cridant)

A mi no em cridis!

PETE

Doncs digues: on és el papa?

QUILLA

I jo que sé!

PETE

Moltes gràcies per res…

Vaig a buscar-lo. Que t’ho passis molt bé.

En PETE baixa de pressa les escales, sense esperar la seva mare.

QUILLA (a en PETE)

Vols esperar-me?!

En PETE no li fa cas. Quan la QUILLA arriba a baix, el recepcionista la mira.

RECEPCIONISTA

Bon dia, com ha dormit?

QUILLA

Bé, però… (QUILLA no acaba la frase)

És igual, els meus problemes no crec que li importen massa…

Passi-ho bé.

La QUILLA surt del motel per la porta principal.
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RECEPCIONISTA

Avui hagués estat millor no llevar-se…

El RECEPCIONISTA s’asseu en una cadira que hi ha darrera del mostrador i encén una

televisió petita. A la pantalla es veu la dona del telenotícies.

PRESENTADORA

…encara no s’ha trobat el suposat segrestador de la nena

Trisha McFarland. Les autoritats segueixen buscant.

El principal sospitós és un home anomenat

Francis Raymond Mazzerole.

(al costat de la presentadora apareix una fotografia d en

MAZZEROLE).

RECEPCIONISTA

Aquesta cara… (mira cap a l escala) No pot ser…

79. BAR DE LA CARRETERA. INT./DIA.

En LARRY està assegut en una tamboret, just davant de la barra. Al bar no hi ha ningú:

només ell i el cambrer, que en aquest moment no hi és. Davant seu hi ha tres ampolles de

cervesa i a la mà en subjecte una altra. En PETE, des de l’exterior, veu el seu pare i entra al

bar. S’apropa a en LARRY.

PETE

Papa…

En LARRY es gira amb un moviment lent, però agressiu.

LARRY (va borratxo)

Què vols…?

PETE

Has begut?
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LARRY

Sí… I què? T’importa?

PETE

Però vas prometre que…

LARRY (tallant en PETE)

Per què has vingut…? T’ha enviat ella?

(deixa la cervesa a la barra)

Si t’ha enviat ella…, vés a la merda.

PETE (espantat)

Què dius?! Te’n recordes del que m’has dit aquest matí?

LARRY

Que te’n vagis… a… la merda…

I si no ho fas… (aixeca la mà com si li anés a fotre una bufetada)

PETE

Què…

La QUILLA passa per davant del bar i veu com en LARRY amenaça en PETE. Entra

ràpidament i agafa el nen.

QUILLA (a en LARRY)

Tu ets imbècil?!

LARRY

La que faltava…

QUILLA

Ets un fill de puta, m’has sentit?!

Com t’atreveixes a aixecar la mà al teu fill?!
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En PETE mira la QUILLA. Està espantat.

LARRY

S’ho mereixia. I em sembla que tu també t’ho mereixes…

T’has portat malament, segur…

On has estat fins ara? Amb el poli?

QUILLA

Què estàs dient? Què collons t’inventes?!

LARRY

El que sents: has estat amb el policia…

M’ho imaginava. Des del dia en que us vaig veure junts…

I què, t’agrada com t’ho fa? Ell és millor que jo…

Per això no vols tornar amb mi… Però que sàpigues que jo encara t’estimo.

QUILLA

Calla d’una vegada! No veus que estàs fent el pena?

Aquest cop sí que l’has fet grossa… Això no penso perdonar-t’ho.

Per un moment pensava que havies canviat,

però segueixes sent el mateix borratxo que fa cinc anys… No has canviat gens…

Al mínim entrebanc que et trobes i ja tornes a veure… Ets repugnant!

I a sobre t’atreveixes a aixecar-li la mà al nostre fill… Quan em pegaves a mi…

(en PETE mira la seva mare d una manera que no ho havia fet mai fins ara)

Quan em pegaves a mi en el fons m’era igual, però això que has intent fer avui…

Això sí que no penso permetre-ho.

Et quedaràs més sol que la una, i t’ho mereixes…

Espero que les coses et vagin millor, i no cal que tornis al motel,

m’has sentit?! Quan et trobis més bé, vés-te’n i deixa’ns en pau.

És el millor que pots fer tan per tu com per nosaltres…

No et necessitem, Larry… (la QUILLA mira en PETE)

Cap de nosaltres et necessita. Pete, anem…
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LARRY

On et penses que vas…?

La QUILLA i en PETE es giren i caminen cap a la porta. En LARRY s’aixeca.

LARRY

On collons penses que vas?!

(agafa la QUILLA pel braç amb força)

T’estic fent una pregunta!

QUILLA

Deixa’m!

LARRY

No, no ho faré…

No ho faré fins que no em diguis a on vas.?

Vas a follar amb el poli?

QUILLA

Vols fotre el fotut favor de deixar-me!

LARRY

Mira mala puta, tu faràs el que jo et digui…

Qui et penses que ets?!  Qui collons creus que ets?!

QUILLA

M’estàs fent mal…

LARRY

Això és el que vull…

Vull que te n’adonis de tot el mal que m’has fet…

PETE (amb un to fort, però dubitatiu)

Deixa-la anar…
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QUILLA (a en PETE)

Pete, no et fiquis… Vés-te’n…

LARRY (dirigint-se a la QUILLA i mirant en PETE)

No, no… Deixa’l que digui…

M’has de dir alguna cosa, fill…?

PETE

Deixa anar la mama.

LARRY

Ara et creus fort? Torna-m’ho a dir, si t’atreveixes…

PETE

Que la deixis anar.

En LARRY es desprèn del braç de la QUILLA i s’ajup davant el seu fill.

LARRY

Per què m’ho fas això?

Pete, que jo no t’he estimat?

PETE

Fas pena. Ets… ets…

No sé perquè he tardat tant a adonar-me’n.

No t’estimo… Estava cec, però ara…

Ara ja ho he vist tot. No fa falta que em diguis res.

LARRY

Però jo… Jo ho he fet per vosaltres.

PETE

No em vinguis amb excuses…
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Mai hagués pensat que pogués dir-t’ho,

però a partir d’avui les coses seran molt diferents…

(mira la QUILLA) No cal que tornis a trucar per parlar amb mi.

No vull saber res més de tu. Per mi, (els ulls li tremolen)

tu ja no ets el meu pare. Em fas fàstic!

En PETE camina cap a la porta del bar i surt.

QUILLA

Espero que li facis cas…

La QUILLA segueix el seu fill. En LARRY es queda sol en el bar, de genolls a terra.

LARRY

Què he fet…?

80. INTERIOR DEL BOSC. BOSC DE PINS. EXT./DIA.

La TRISHA segueix caminant pel pantà, però troba un camí de terra. El segueix. Els arbres

del voltant són pins alts i frondosos. El sol comença a baixar i els raigs es filtren a través de

les fulles. La TRISHA sent el zumzeig de les mosques: procedeix dels arbres. La nena aixeca

el cap i veu que de les branques del arbres pengen desenes de cadàvers de cérvols plens de

sang. Alguns inclús estan mutilats.

TRISHA

No pot ser! Qui hi ha?!

La TRISHA tanca els ulls i quan els torna a obrir, els cadàvers ja no hi són. La nena corre cap

a l’interior del bosc. Està desesperada. Mira tots els racons, buscant la sortida. Topa amb una

guineu decapitada que penja d’un dels arbres.

TRISHA

No!
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Es dóna la volta i troba un intestí sanguinolent lligat a un tronc.

TRISHA

Quin fàstic! Vull fugir!

COSA DEL BOSC (veu en off)

Trisha… Trisha… Trisha…

Trisha… Trisha… Trisha…

Trisha… Trisha… Trisha…

La TRISHA corre entre els arbres. Alguns tenen formes estranyes, com si fossin monstres i no

la volguessin deixar anar. La COSA DEL BOSC comença a córrer darrera la nena, però ella

no ho sap. La TRISHA aconsegueix sortir del bosc de pins.

81. BAR DE LA CARRETERA. FAÇANA. EXT./DIA.

La QUILLA camina amb en PETE al costat. Tots dos s’allunyen del bar. La QUILLA mira el

seu fill.

QUILLA

M’hagués estimat més que t’ho haguessis estalviat…

PETE

No, ha estat millor així.

Em sap molt de greu tot el que…

(en PETE no sap com acabar la frase)

QUILLA

Vols que anem a dinar?

PETE

Sí, ja fa estona que tinc gana.

Però amb una condició.
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QUILLA

Digues.

PETE

Que no anem a dinar al motel.

El menjar que fan és… fastigós.

QUILLA

Molt bé, no dinarem al motel.

82. MOTEL DE LA CARRETERA. RECEPCIÓ. INT./DIA.

El RECEPCIONISTA mira el telèfon i cap a l’escales.

RECEPCIONISTA

I ara què faig…? És aquest home…

Segur que ho és…

Agafa l’auricular del telèfon d’una revolada i marca el número de la policia.

POLICIA 1

Policia local, digui?

RECPECIONISTA

Hola, bon dia…

POLICIA 1

Bon dia.

RECEPCIONISTA

Han de venir urgentment.

POLICIA 1

Des d’on truca?
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RECEPCIONISTA

Truco del motel que hi ha a la carretera.

Han de venir ràpidament.

POLICIA 1

Què passa?

RECEPCIONISTA

L’home de la tele, el segrestador, és aquí.

POLICIA 1

Com?!

RECEPCIONISTA

El que ha sentit… (mira cap a l escala)

Vinguin ràpidament…

POLICIA 1

Ara mateix enviarem una patrulla cap aquí.

Sobretot intenti que no marxi.

RECEPCIONISTA

I què vol que faci?!

POLICIA 1

El que se li passi pel cap, però que no fugi.

La vida d’una nena està en perill.

RECEPCIONISTA

Vinguin el més ràpid que puguin…

El RECEPCIONISTA penja el telèfon i es queda en silenci, mirant l’escala.
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83. INTERIOR DEL BOSC. CLARIANA DEL CALCINAL. EXT./DIA.

La TRISHA entra a una zona on l’herba és alta i densa (més o menys li arriba a mitja cama).

No hi ha cap arbre, però sí algun tronc caigut al terra.

La TRISHA està cansada i té el rostre demacrat. Camina fins un d’aquests troncs, s’ajup i

l’observa: està esgarrapat per les mateixes urpes que ho han fet els altres cops.

TRISHA (mirant el bosc)

Quan sortiràs a menjar-te’m…

S’aixeca i camina més o menys fins al centre de la zona. Mira tots els racons intentant trobar

un camí, però tots els veu iguals.

TRISHA

Estic perduda… Mai aconseguiré sortir d’aquí!

La TRISHA comença a tossir i s’ajup, recolzant-se en un calcinal. Li fa mal el pit. Quan es

reincorpora, mira amb curiositat el que suposadament sembla un calcinal.

TRISHA

Què…

Comença a arrencar l’herba fins que deixa al descobert un pal. L’acaricia amb cautela per no

clavar-se cap estella. A la part superior veu dos forats, on hi penja una peça petita de ferro

oxidada. Sens dubte aquell pal no és un arbre.

En TOM GORDON apareix al seu costat.

La TRISHA agafa amb cautela la peça i estira amb força. L’aconsegueix treure i se la queda

mirant: és una frontissa.

TRISHA (cridant d alegria)

Tom, mira! Mira què acabo de trobar!

La TRISHA ensenya la frontissa a en TOM GORDON.
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TOM GORDON

És una frontissa.

TRISHA

Una frontissa! Saps què vol dir això?!

TOM GORDON

Que estàs arribant al final.

Aquesta és la teva última oportunitat.

TRISHA (sorpresa)

Què?!

TOM GORDON

Trisha, el partit s’acaba. Són les últimes entrades.

T’has de posar les piles. Ara no pots fallar.

TRISHA

Tom, no pots fer-me això!

TOM GORDON

Recorda-ho: són les últimes entrades…

TRISHA

Però… Encara no…

La TRISHA no acaba la frase; en TOM GORDON ha desaparegut.

TRISHA

Què deu ser aquest pal…?

Què fa un pal com aquest en mig d’un bosc…

NENA PERVERSA (apareixent del no res)

No és molt difícil esbrinar-ho…
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TRISHA

Vés a passeig! No vull parlar amb tu!

NENA PERVERSA

La cosa del bosc m’ha dit que ja està preparada.

Falta poc perquè surti…

TRISHA

M’importa ben poc el que em diguis, t’ha quedat clar?!

No vull escoltar-te! No vull i no ho faré!

NENA PERVERSA

Què ingènua que ets… És millor que et vagis preparant…

TRISHA

Molt bé, el que tu diguis. Però ara…

NENA PERVERSA

Ara què?

TRISHA

Ara deixa’m! Apa, ja ens veure’m.

NENA PERVERSA

Com tu vulguis…

Després no diguis que no t’he avisat…

La NENA PERVERSA desapareix.

84. INTERIOR DEL BOSC. BOSC DE PINS. EXT./DIA.

La COSA DEL BOSC camina buscant la TRISHA.
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85. MOTEL DE LA CARRETERA. FAÇANA. INT./DIA.

Un cotxe de la policia arriba al pàrking del motel.

86. INTERIOR DEL BOSC. CLARIANA DEL CALCINAL. EXT./DIA.

La TRISHA està buscant alguna cosa al terra. Camina de genolls, palpant tot el seu entorn. En

un punt concret, la TRISHA es punxa la mà.

TRISHA

Ahhh! Quin mal!

Es mira la mà i veu que s’ha clavat una estella de fusta. Se la treu amb suavitat i mira el terra.

Veu un tros de fusta corcada amb forma de fletxa, amb unes lletres (no es pot llegir el que

diuen) i dos forats al extrem.

TRISHA

Ja està… Ja està tot solucionat!

Agafa el cartell amb suavitat i camina fins al pal amb els forats. La TRISHA aixeca el cartell

que s’ha trobat i fa coincidir els forats del pal amb els que té el tros de fusta. La fletxa senyala

cap a un punt concret: un bosc que es troba en la llunyania.

TRISHA

Per fi sóc lliure! He trobat la sortida!

Tom, moltes gràcies… Ja he guanyat el partit!

La TRISHA es posa a córrer cap el punt on indica la fletxa.

87. MOTEL DE LA CARRETERA. RECEPCIÓ. INT./DIA.

El POLICIA 1 i el POLICIA 2 entren a la recepció. El RECEPCIONISTA, al veure’ls entrar,

s’alegra.
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RECEPCIONISTA

Per fi han arribat! Començava a preocupar-me…

POLICIA 1

Quina és l’habitació?

RECEPCIONISTA

Vinguin.

El RECPECIONISTA puja les escales. Els dos policies el segueixen. Es detura davant la porta

d’en MAZZEROLE.

RECEPCIONISTA (senyalant la porta)

És aquesta…

POLICIA 2

Moltes gràcies. Ara baixi a baix i eviti que pugi la gent.

M’ha entès?

RECEPCIONISTA

Sí, sí, l’he entès perfectament…

88. MOTEL DE LA CARRETERA. HABITACIÓ D EN MAZZEROLE. INT./DIA.

En MAZZEROLE té totes les seves coses a sobre el llit. Ell està netejant tot el que ha tocat

per no deixar empremtes dactilars.

MAZZEROLE

Aquest cop no m’agafaran…

(està netejant el pom de la porta del bany)

Ja està.

Agafa el drap i se’l guarda en una butxaca dels pantalons. Camina fins la porta, però alguna

cosa fa que es deturi: sent unes veus.
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RECEPCIONISTA (veu en off)

És aquesta…

POLICIA 2 (veu en off)

Moltes gràcies. Ara baixi a baix i eviti que pugi la gent.

M’ha entès?

RECEPCIONISTA (veu en off)

Sí, sí, l’he entès perfectament…

En MAZZEROLE deixa d’escoltar i es posa nerviós.

MAZZEROLE

No penso deixar que em tornin a tancar… Un altre cop, no.

En MAZZEROLE mira tots els racons de l’habitació. S’apropa a l’única finestra que hi ha i

mira el terra. Hi ha força distància.

MAZZEROLE

Si pogués saltar… Però serà pitjor… Merda!

Les veus dels policies quasi no es perceben. En MAZZEROLE baixa la persiana i apaga els

llums de l’habitació. Tot queda a fosques. No es veu res de res. Es poden sentir les veus dels

policies des del passadís, la respiració d’en MAZZEROLE i el “tic-tac” d’un rellotge.

POLICIA 2 (veu en off)

Una… dos… i… tres!

Els policies obren la porta amb una puntada de peu. Tots dos van armats amb pistoles. El llum

del passadís omple d’ombres l’habitació.

POLICIA 1 (parlant molt fluix)

No es veu res de res…
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La respiració agitada dels policies trenca el silenci. El POLICIA 2, que camina darrera, va

mirant nerviós enrere.

POLICIA 2

Això no em fa gens de gràcia…

POLICIA 1

A mi tampoc…

POLICIA 2

Vols dir que hi és?

POLICIA 1

N’estic convençut. Sinó, de qui creus que és tot això?

(senyala els objectes que en MAZZEROLE ha deixat sobre el llit).

POLICIA 2

No he dit res.

De sobte, es sent un soroll sec. Els dos policies es giren i veuen la porta del bany tancada.

POLICIA 2

Aquest paio és una mica idiota…

POLICIA 1

Millor no refiar-se. Creu-me: a vegades els que prens per idiotes,

resulten ser els més inesperats. I a més a més, pensa que pot tenir la nena…

Tots dos caminen fins el bany, a poc a poc.

POLICIA 2

I si té la nena?
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POLICIA 1

Si té la nena ho tenim fotut…

POLICIA 2

Per què?

POLICIA 1

Perquè no podrem disparar. Ho has entès?

Si la nena és amb ell, res de disparar.

Cada un es posa a un costat de la porta del bany, es miren els ulls.

POLICIA 1

Estàs preparat?

POLICIA 2

Suposo… Quan tu diguis.

 Tots dos assenteixen amb el cap. Es giren amb una revolada i obren la porta del bany. El llum

està apagat. El POLICIA 1 busca l’interruptor i l’engega. Al bany no hi ha ningú. Els dos

policies es giren. En MAZZEROLE és davant seu, apuntant-los amb una pistola.

MAZZEROLE

Deixeu les armes!

POLICIA 1

Sr. Francis Raymon Mazzerole…

MAZZEROLE (tallant-lo)

No diguis res i deixeu les armes!

El POLICIA 2 mira el POLICIA 1. Aquest assenteix amb el cap i deixa la seva pistola al

terra. Seguidament el POLICIA 2 fa el mateix.
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POLICIA 1

Deixi’m explicar-li…

MAZZEROLE

No m’han d’explicar res!

Jo sé molt bé què em volen culpar!

Però no he fet res! Aquest cop no he fet res!

POLICIA 1

Sr. Mazzerole, deixi l’arma al terra.

MAZZEROLE

No ho faré… Ara qui mana aquí sóc jo!

POLICIA 1

Només deixi’m fer-li una pregunta:

vostè sap alguna cosa de la nena desapareguda?

Silenci.

MAZZEROLE

No, i per això no em poden agafar…

POLICIA 1

Si vostè diu la veritat, no ha de preocupar-se de res…

MAZZEROLE

Aquesta cantarella ja me la conec…

Ara em dieu això, però quan pugeu, me la fotreu!

POLICIA 1

Si us plau, deixi l’arma.

Potser tot ha estat un malentès…
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MAZZEROLE

Jo no vull tornar allà… No vull tornar-hi!

I si deixo l’arma segur que hi aniré…

POLICIA 1

No veu que si no fa cas les coses empitjoraran?

Li prometo que si deixa l’arma,

faré com si res d’això hagués passat…

MAZZEROLE

M’estàs enganyant…

POLICIA 1

No, no l’enganyo.

Només li demano que confiï amb mi.

MAZZEROLE

No et crec…

POLICIA 1

Pel seu bé, li demano que deixi l’arma.

Si no vol tornar a la presó, faci-ho.

El POLICIA 2 fa l’intent d’ajupir-se per agafar la pistola.

MAZZEROLE (cridant)

No et moguis o et disparo!

POLICIA 1 (al veure el que ha intentat fer el seu company)

Però tu ets imbècil o què?!

T’adones del que has intentat fer?!

MAZZEROLE

No puc confiar… No, no puc…
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Em tornaran a tancar i jo no vull…

POLICIA 1

Calmi’s i escolti’m: deixi l’arma i parlem com persones normals.

En MAZZEROLE veu que no li queda cap altra opció i decideix deixar la pistola al terra.

POLICIA 1

Molt bé i ara…

Però abans que pugui acabar la frase, el POLICIA 2 s’ajup i agafa la seva pistola.

POLICIA 1 (cridant)

Es pot saber què collons fots?!

POLICIA 2

Ja està bé de tanta tonteria! (es dirigeix a en MAZZEROLE)

On collons has fotut la nena?! (en MAZZEROLE no diu res)

No ho saps o no ho vols dir?! Què li has fet, eh?! L’has violat?!

Parla! Digues on és, fill de puta!

MAZZEROLE

Jo no he fet res! Aquest cop no he fet res!

POLICIA 2

No m’ho crec…!

El POLICIA 1, davant d’aquesta situació, agafa la seva pistola i apunta l’altre policia.

POLICIA 1

Abaixa la pistola.

POLICIA 2

Es pot saber què fas?!
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POLICIA 1

Abaixa la pistola ara mateix!

POLICIA 2

Què em faràs? Em dispararàs?

POLICIA 1

Abaixa la pistola d’una punyetera vegada!

El POLICIA 2, pressionat per la situació, acaba fent-li cas.

POLICIA 1 (al POLICIA 2)

Això no quedarà així…

 El POLICIA 1 s’aproxima a en MAZZEROLE.

POLICIA 1

Sr. Mazzerole, li demano que no compliqui més les coses…

En MAZZEROLE veu que no te cap altra sortida i acaba desistint. Deixa caure la pistola al

terra.

MAZZEROLE

Té raó… No puc fer res més. Lligui’m i porti’m a comissaria.

Si és el que haig de fer, ho faré…

89. INTERIOR DEL BOSC. BOSC QUE INDICA LA FLETXA. EXT./DIA.

La TRISHA entra a un bosc d’arbres alts i frondosos. El paisatge es manté igual durant tot el

trajecte.

TRISHA (nerviosa)

Ho sabia… És que ho sabia!
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Aquí no hi ha res… No hi ha res de res!

Tot era massa maco!

Mira cap enrere i quan torna a mirar endavant, al seu costat ha aparegut en TOM GORDON.

TOM GORDON

Què és allò…?

TRISHA

El què? (mira en TOM GORDON)

No veig res. Només arbres i més arbres…

Estic farta dels arbres! Els odio! A tots!

No vull tornar mai més a caminar per un bosc!

M’has sentit?! Mai més!

TOM GORDON (apuntant un punt en mig de la clariana)

Mira. No veus una cosa molt petita?

TRISHA

És un tronc d’arbre, com tot el que hi ha aquí.

Arbres i més arbres…

TOM GORDON

A mi no m’ho sembla pas…

TRISHA

Què vols dir…?

TOM GORDON

Jo no dic res; jo veig el que hi ha.

TRISHA

I què has vist?
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TOM GORDON

Crec que és un altre pal.

TRISHA

No pot ser… Aquí no hi ha res de res.

TOM GORDON

Per intentar-ho…

La TRISHA es posa a córrer altre cop en direcció a la clariana, travessant arbustos i esquivant

els troncs dels arbres.

90. INTERIOR DEL BOSC. CLARIANA DEL CALCINAL. EXT./DIA.

Quan la TRISHA arriba al pal, l’observa amb atenció. Veu que és igual que l’anterior.

Camina una mica més i en troba un altre d’idèntic. No obstant, cap d’ells té un cartell que

indiqui una direcció concreta.

TRISHA

De què ha servit venir fins aquí, eh?! No hi ha res! Estic farta!

Vull anar a casa! I vull tornar amb els papes i en Pete!

Per què no ve ningú a buscar-me?!

És a punt de donar-ho tot per perdut, però de sobte, al fons de tot de la clariana, veu una

carretera.

TRISHA

Què és allò…?

Amb les últimes forces que li queden, es posa a córrer.

91. MOTEL DE LA CARRETERA. ELS VOLTANTS. EXT./DIA.

La QUILLA i en PETE caminen pel costat de la carretera. Van parlant entre ells dos.
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PETE

Gràcies per portar-me a dinar al restaurant.

QUILLA

No m’has d’agrair res.

Al contrari, hauria de ser jo qui t’hauria de donar les gràcies.

PETE

Prefereixo no parlar de tot el que ha passat…

Dintre d’uns dies, quan tot s’hagi solucionat,

potser em veig capaç; però ara no.

QUILLA

Com tu vulguis. Jo no t’obligaré.

La QUILLA i en PETE arriben al pàrking del motel just quan el POLICIA 1 surt de l’edifici

amb en MAZZEROLE lligat i l’entra en una cotxe.

QUILLA

Aquest… Aquest és el fill de puta!

PETE (murmurant)

Aquest home era aquest matí al menjador…

QUILLA

Què?!

PETE

Que era al menjador…

QUILLA

I no l’he vist… Fill de puta!
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La QUILLA s’aproxima al cotxe de la policia.

QUILLA

Maleït fill de puta! Què li has fet a la meva filla?!

El POLICIA 1, un cop ha deixat en MAZZEROLE dins del cotxe, camina fins la QUILLA.

POLICIA 1

Calmis senyora…

QUILLA

Que em calmi?! Aquest mal parit té la meva filla!

POLICIA 1

Si us plau, no perdi els nervis. La situació ja és prou complicada.

Esperis aquí i no es mogui.

Ara mateix vindrà en Jack i parlarà amb vostè. És important…

La QUILLA s’asseu en un banc que hi ha just davant la façana. En PETE hi va.

PETE (a punt de plorar)

Què passa?

QUILLA (plorant)

Abraça’m. Abraça’m ben fort…

92. INTERIOR DEL BOSC. LA CARRETERA. EXT./DIA.

La carretera està asfaltada, però fa temps que no hi passa ningú: el asfalt està mig destrossat i

ple de solcs i forats. No obstant, res d’això importa a la TRISHA. Ella s’estira en mig del

camí i mira el cel (el dia comença a enfosquir), mentre riu i plora de l’emoció.

TRISHA

Una carretera! He trobat una carretera!
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Gràcies a Déu! Gràcies! Una carretera!

Ara només haig de seguir el camí i arribar a casa…

I per fi podré veure la mama, i el papa, i en Pete…

S’aixeca i mira cap a les dues bandes.

TRISHA

Aniré… cap allà!

La TRISHA es posa a caminar cap a l’esquerra.

93. INTERIOR DEL BOSC. CLARIANA DEL CALCINAL. EXT./DIA.

La COSA DEL BOSC veu la TRISHA a la carretera i decideix amagar-se al bosc.

94. MOTEL DE LA CARRETERA. HABITACIÓ DE LA QUILLA. INT./DIA.

La QUILLA seu al llit de la seva habitació, plorant. Al seu costat hi ha en PETE. Truquen a la

porta i entra en JACK amb un posat seriós.

JACK (a la QUILLA)

Suposo que ja ho sabràs…

QUILLA

Sí…

JACK

Em sap molt de greu.

Hem fet tot el que hem pogut fins l’últim moment, però…

QUILLA

I com sabeu que no la té aquell mal parit?!

Com ho sabeu?! Tu m’ho vas dir! Jack… Per què?!

Heu regirat la casa d’aquell mal parit?! Ho heu fer?!
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JACK

En Mazzerole no la tenia. T’ho puc assegurar.

QUILLA

Això vol dir que…

JACK

Em sap molt de greu…

QUILLA

No pot ser! No m’ho pots fer!

Segur que encara és viva!

Segur que encara és al bosc!

JACK

Un cop s’ha sabut la detenció d’en Mazzerole,

les patrulles han abandonat el bosc.

Ja no hi ha res a fer…

QUILLA

T’equivoques! T’estàs equivocant!

No podeu deixar de buscar! Ella encara és viva!

Jack, fes-me cas! No pots dir-me que és morta…

Encara és viva… No la deixis morir!

JACK

De debò ho creus?

QUILLA

Sí! Segur que encara és viva…

I si no ho vols creure, només puc fer una cosa…

La QUILLA s’aixeca del llit. En JACK i en PETE la miren sorpresos.
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JACK

On vas?

QUILLA (nerviosa)

A buscar-la… No penso quedar-me sense fer res.

JACK

Però no t’adones de l’hora que és?!

Pot ser perillós! Vés a saber què pot haver en aquells boscos!

QUILLA

M’és igual! Haig d’anar-hi… Sé que encara és viva.

JACK

No crec que sigui la millor idea.

El dia està enfosquint i…

QUILLA

Aniré! Per molt que em diguis que em quedi, no ho faré.

No em pots obligar a quedar-me!

(per ella mateixa, amb veu alta)

Hauria d’haver anat abans, quan es va perdre…

La QUILLA camina fins a la porta, nerviosa. En PETE la segueix.

JACK

Espera! (la QUILLA el mira)

Sé que el que faré no està bé, però…

Vols que t’acompanyi? Anirem amb el cotxe patrulla.

Si t’has de quedar més tranquil·la ho faré…

QUILLA

Gràcies…
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La QUILLA assenteix amb el cap, mentre s’eixuga les llàgrimes. Tots tres surten per la porta.

95. INTERIOR DEL BOSC. LA CARRETERA. EXT./NIT.

La TRISHA, tot i ser de nit, segueix caminant al costat de la carretera. Està molt cansada i

necessita dormir. Comencen a sentir-se trons.

TRISHA

Espero que no comenci a ploure…

Només faltaria això!

A la llunyania li sembla veure alguna cosa, però no n’està convençuda.

TRISHA

Què deu ser?

TOM GORDON (apareixent del no res)

Corre… Vés-hi…

NENA PERVERSA (apareixent del no res)

No hi vagis! La cosa és allà!

TRISHA

Gràcies, Tom.

I sense fer cas a l’advertència de la NENA PERVERSA, La TRISHA es posa a córrer cap allò

que veu. És una figura gran i fosca. La TRISHA no descobreix què és fins que no hi arriba.

96. CARRETERA DEL BOSC. COTXE D EN JACK. EXT./NIT.

La nit ho cobreix tot. Per la carretera només passa el cotxe d’en JACK. En mig de les

muntanyes cau un llamp i comença a ploure.
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97. PÀRKING DEL BOSC. EXT./NIT.

El cotxe d’en JACK para en mig del pàrking. La pluja cau amb força. La QUILLA obre la

porta del cotxe ràpidament.

JACK (des de l interior del cotxe)

On vas?!

QUILLA

A buscar-la!

JACK (sortint del cotxe)

Però tu ets boja?! No veus el temps que fot?!

QUILLA

Si he vingut fins aquí és per alguna cosa…

PETE (obrint la porta)

Mama, no creus que ens estem precipitant…

QUILLA

No. Ella és per aquí…

La QUILLA camina cap al bosc.

JACK (mirant en PETE)

Espera’t aquí…

En JACK corre darrera la QUILLA. Entren al bosc.

98. INTERIOR DEL BOSC. COSTAT DEL CAMÍ. EXT./NIT.

La QUILLA camina decidida. En JACK corre darrera d’ella i l’agafa per l’espatlla. Tots dos

van mullats de cap a peus.
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JACK

Vols fer el favor d’esperar-me…

QUILLA

No puc… Ha de ser per aquí.

JACK

Escolta’m: no veus que no hi ha res a fer?

QUILLA (espantada)

Què dius?

JACK

Ja ho saps…

QUILLA

Tu no em pots dir això… Tu no pots!

JACK

Em sap molt de greu, però…

QUILLA

No m’ho facis… Jack, si us plau, no em diguis que…

JACK

És millor que tornem al motel.

Aquí no hi ha res a fer.

QUILLA (desistint)

Però…

JACK

Ja ho sé… Ja ho sé…
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QUILLA (plorant)

Jack…

JACK

Tornem. Ens estan esperant…

No segueixis torturant-te creient que és viva.

Quilla, mira’m als ulls. (la QUILLA aixeca la mirada)

Ara el món se’t caurà a sobre, però has de ser forta.

Encara que tot vagi malament, sobretot no t’enfonsis.

QUILLA

Però…

En JACK l’abraça.

JACK

No penso deixar-vos sols, em sents?

Seré amb vosaltres tot el temps que em necessiteu.

QUILLA

No pot ser… No pot ser!

Ha de ser-hi?! On van trobar el tros de samarreta?!

On?! Per què m’ho fas…? Per què vols que deixi de buscar?!

Jack, no la deixis morir… Tu no!

JACK

Tornem…?

QUILLA (cau al terra, plorant)

No pot ser…

En JACK s’ajup.
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JACK

Ho sento…

99. INTERIOR DEL BOSC. LA CARRETERA (EL CAMIÓ). EXT./NIT.

La TRISHA corre cap allò que ha estat veient, i descobreix que és la cabina d’un camió

sobresortint d’uns matolls. El parabrises està trencat i també falten les portes. La nena

s’apropa al seient del conductor i mira l’interior: la tapisseria està mig podrida i hi ha força

pols. La pluja cau amb força. Un llamp il·lumina el bosc i després sona el tro corresponent.

TRISHA (mirant l interior del camió)

Almenys aquí no em mullaré…

La TRISHA entra dins del camió i cau un altre llamp. Es col·loca còmodament al seient i

deixa la mirada perduda. Els ulls comencen a tancar-se-li. Hi ha més llamps i trons. La pluja

segueix caient. De sobte, amb un dels llamps, es veu alguna cosa davant del camió, a força

distància. La TRISHA es reincorpora i intenta aguditzar la mirada. Quan cau un altre llamp,

veu una silueta corpulenta.

TRISHA (per ella mateixa)

Per fi surts… M’has estat seguint fins aquí, oi?

La TRISHA es cargola sobre si mateixa i es posa a escoltar la ràdio.

TRISHA (mirant la COSA DEL BOSC)

Ara vull descansar. Demà ja ens veurem les cares…

100. MOTEL DE LA CARRETERA. HABITACIÓ DE LA QUILLA.

INT./NIT.

La QUILLA plora asseguda al llit. Davant seu hi ha en PETE que també té els ulls

vermellosos. Ningú diu res. En PETE mira amb compassió la seva mare. Sap que s’ha portat

molt malament i vol arreglar les coses.
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PETE

Mama, s’ha acabat tot?

QUILLA

Sí…

PETE

Però, jo…

QUILLA

No cal que diguis res…

Ja sabem tots que això és una merda…

PETE ( asseu al costat de la QUILLA)

Mama, t’haig de dir una cosa…

QUILLA

Digues el que vulguis…

Ja pots dir-me que sóc la pitjor mare del món…

Ja pots dir-m’ho. Crida i insulta’m!

PETE

Mama, t’equivoques…

QUILLA

I aleshores què m’has de dir?

Que vols anar a viure amb el teu pare?

PETE

Mama, t’estimo…

QUILLA (tallant-lo)

Ja ho sé que m’estimes…
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PETE

…però mai t’ho havia dit. Em sap molt de greu tot el que ha passat…

Jo no sabia que el papa et… (li costa acabar la frase)

Que el papa et pegava. Sóc imbècil.

Només t’he fet patir, t’he insultat i no m’adonava del mal que t’estava fent.

Podràs perdonar-me?

QUILLA

Quina mare no podria perdonar el seu fill?

(en PETE abraça la seva mare com no ho havia fet mai)

Abraça’m fort… Ara ho necessitarem.

Hem de ser forts, em sents? Venen temps difícils…

La QUILLA plora abraçada al seu fill.

101. INTERIOR DEL BOSC. LA CARRETERA (EL CAMIÓ). EXT./DIA.

Un raig de sol il·lumina la cara de la TRISHA. Els núvols han desaparegut i hi ha un cel blau.

La nena s’aixeca i veu que s’ha quedat adormida amb el walkman.

TRISHA (agafant el walkman)

No pot ser… No pot ser!

Sóc imbècil! No!

Intenta encendre’l, però no li queden piles.

TRISHA (traient les piles)

S’han acabat… S’han acabat les piles!

I ara què faig?! Ara què faig?!

La TRISHA surt del camió cansada, es col·loca el walkman als pantalons i es posa a caminar.

TRISHA

Ara sí que estic perduda…



246

Sense walkman, sense res…

Com sortiré d’aquí?

102. INTERIOR DEL BOSC. LA CARRETERA. EXT./DIA.

La TRISHA camina pel costat de la carretera. Al cap d’uns moments, sent un soroll darrera

seu. Es deté al mig del camí. Lentament comença a girar-se fins que veu el DÉU DELS

EXTRAVIATS alçant-se darrera seu, a una distància d’uns vint metres. Té l’aparença d’un ós

gran i de color negre.

TRISHA

Qui ets tu? Ets… ets la cosa?

DÉU DELS EXTRAVIATS

Corre… Fuig ara que pots…

Aquest cos d’ós encara està cansat…

Fuig ara que pots…

La TRISHA fa l’intent de corre, però no pot; està molt cansada. Davant seu apareix la NENA

PERVERSA.

NENA PERVERSA

Que no pots corre? Estàs molt cansada i no et queden forces…

Ja has conegut la cosa? Pensava que no l’arribaries a conèixer…

TRISHA

Calla, m’has sentit?! Calla!

Per la teva desgràcia, sortiré d’aquest bosc!

NENA PERVERSA

La cosa et matarà…

TRISHA

I què?! Ja m’és igual tot!
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Jo volia tornar a casa, però si no puc…

NENA PERVERSA

Si no pots, moriràs.

TRISHA

Vés-te’n i calla!

No veus que molestes?! No te n’adones?!

NENA PERVERSA

Si vols que me’n vagi, me n’aniré.

La NENA PERVERSA es posa a un costat de la carretera i la TRISHA es queda sola davant

l’ós.

DÉU DELS EXTRAVIATS

Fuig… Jo he matat els cérvols, les guineus…

Fuig… Corre i viuràs… Però si et quedes…

Si et quedes…, t’hauré de menjar…

La TRISHA es posa a caminar, però va molt lenta. Davant seu apareix en TOM GORDON.

TOM GORDON

Trisha, si no pots fugir, enfronta’t a l’ós.

TRISHA

No puc…

TOM GORDON

Ets al final… Només et queda tancar el partit.

Tu pots. I és clar que pots!

TRISHA

Tom, no podré… És el doble de gran que jo…
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El triple!

TOM GORDON

Com més grans, més fàcilment cauen. No ho sabies?

TRISHA

No podré fer-ho…

TOM GORDON

Has arribat molt lluny per rendir-te.

Fes un últim esforç. Tu pots. No diguis res.

Mira el contrincant als ulls. Prepara la bola.

Gira el braç. I llença. Trisha, sé que pots.

TRISHA (amb fermesa)

D’acord; ho provaré.

TOM GORDON

Endavant.

En TOM GORDON s’aparta i es posa a l’altra banda de la carretera, just al davant de la

NENA PERVERSA.

TRISHA

Puc fer-ho… Puc fer-ho…

Mirar els ulls. Preparar la bola. I llençar.

La TRISHA es col·loca just davant de l’ós.

TRISHA

Endavant.

Es gira la gorra, posant la visera enrere. Agafa el walkman dels pantalons i mira l’ós als ulls.
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TOM GORDON

Només tens una oportunitat.

Aprofita-la!

NENA PERVERSA

Moriràs… Fallaràs i l’ós se’t menjarà…

Trisha, no ho veus? Fuig! Fuig d’aquí!

L’ós s’aixeca i es posa dempeus.

TRISHA

Ha arribat el moment…

Respira profundament i comença a girar el walkman, com si l’anés a llençar.

TOM GORDON

Mira’l als ulls.

NENA PERVERSA

Et matarà… Et matarà…

L’ós s’apropa a la TRISHA, obre la boca i la nena veu que l’interior és ple de vespes.

103. INTERIOR DEL BOSC. TURÓ DE LA CARRETERA. EXT./DIA.

En TRAVIS HERRICK és un home gran, d’uns seixanta anys. Camina per la muntanya amb

una escopeta a la mà, intentant caçar un cérvol.

TRAVIS

Maleït animal! Vine aquí!

Corre darrera de l’animal fins que arriba al final del turó. Des d’aquell punt i mirant cap avall,

l’home veu alguna cosa.
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TRAVIS

Què…

104. INTERIOR DEL BOSC. LA CARRETERA. EXT./DIA.

La TRISHA segueix movent el walkman. Respira profundament i mira en TOM GORDON.

TRISHA (a en TOM GORDON)

No puc… Segur que fallaré!

TOM GORDON

Si no ho proves, no ho sabràs mai.

Mira’l als ulls i llença!

NENA PERVERSA

No t’escarrassis… Et matarà.

La TRISHA no escolta la NENA PERVERSA. Ella intenta tranquil·litzar-se, mira l’ós i es

disposa a atacar.

TRISHA

Ara sí; ara sí que puc fer-ho…

La NENA PERVERSA i en TOM GORDON miren amb atenció l’escena.

105. INTERIOR DEL BOSC. TURÓ DE LA CARRETERA. EXT./DIA.

En TRAVIS HERRICK veu la TRISHA davant de l’ós.

TRAVIS

Però què fa?! Aquesta nena és boja!

En TRAVIS HERRICK agafa l’escopeta, se l’apropa a l’ull i apunta.
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106. INTERIOR DEL BOSC. LA CARRETERA. EXT./DIA.

TOM GORDON

Va, Trisha, tu pots fer-ho…

NENA PERVERSA

Fallaràs… Ja veuràs com fallaràs.

La TRISHA tanca els ulls i respira profundament.

De sobte se sent un tret i l’ós s’espanta: li sagna l’orella.

La TRISHA obre els ulls i llença el walkman, que va a parar a la cara de l’ós. L’animal fuig

corrents cap al bosc. La TRISHA mira en TOM GORDON.

TRISHA

Ho he fet… Ho he fet!

TOM GORDON

Ja t’ho deia jo…

La TRISHA no acaba d’escoltar en TOM GORDON ja que sent algú. Es gira i veu un home

baixant d’un turó amb una escopeta a les mans. La TRISHA corre cap a ell.

TRAVIS HERRICK (a la TRISHA)

Eh, nena! Per Déu, estàs bé?!

Allò era un ós! Estàs bé?!

La TRISHA es mareja una mica, però s’aguanta dempeus.

TRISHA (quasi sense entendre-se-la)

He guanyat… Tercer strike…

Tercer strike cantat… He llençat la bola i…

Ho has vist… Ho has vist… Has vist com…

Com… he… llençat…
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Se li emboira la vista.

TRAVIS HERRICK (veu en off)

Sí que ho he vist, però on són els teus pares?

La TRISHA cau a les mans d’en TRAVIS HERRICK i tanca els ulls.

107. CASA DE LA QUILLA ANDERSEN. MENJADOR. INT./DIA.

La QUILLA està parant la taula del menjador. La sala no és molt gran, però és força

acollidora.

QUILLA

Pete, vine! Anem a dinar!

PETE (veu en off)

No tinc gana…

QUILLA

Encara que no tinguis gana, has de menjar alguna cosa…

La QUILLA entra a la cuina i surt amb una safata amb menjar. La deixa al centre de la taula i

just en aquest moment, sona el telèfon.

QUILLA

Ja l’agafo jo…

La QUILLA camina fins una tauleta que hi ha al costat del sofà i agafa el telèfon.

QUILLA

Si? Hola Jack… Com va? (els ulls li brillen)

Mira, és molt dur… Els dies semblen no passar i…

(li tremola la veu) Què…? Què estàs dient?!

Ho dius de debò?! Ara mateix venim!
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108. INTERIOR DEL BOSC. CLARIANA DEL CALCINAL. EXT./DIA.

La TRISHA és en mig de la clariana. Mira el seu voltant i veu en TOM GORDON.

Sobre imprès podem llegir:

UN DIA DESPRÉS…

TRISHA

Tom? Ets tu? Al final ho he aconseguit…

TOM GORDON

Ja ho sé. Ho has fet molt bé.

TRISHA

De tot el que ha passat, què és veritat?

En TOM GORDON s’apropa a la TRISHA.

TOM GORDON

Tot.

TRISHA

Vaig ser una estúpida allunyant-me del camí, oi?

TOM GORDON

Ara no et preocupis per això…

El que importa és que has guanyat.

Ho has fet molt bé… Estic orgullós de tu, ho saps?

Ningú hagués tancat un partit d’aquesta manera…

QUILLA (veu en off)

Trisha?
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TRISHA

Em sembla que em criden…

TOM GORDON

Vés-hi. Ha arribat el moment de dir-nos adéu…

TRISHA

Gràcies per tot. Sense tu no sé què hagués fet…

La TRISHA es gira i mira el bosc. Es queda sola en mig de la clariana.

INFERMERA (veu en off)

És molt probable que no la senti.

QUILLA (veu en off)

Mira… Els seus llavis es mouen!

109. HOSPITAL. HABITACIÓ DE LA TRISHA. INT./NIT.

La TRISHA està estirada en un llit d’un hospital. L’habitació és petita. A un costat hi són la

QUILLA i en PETE i a l’altre, una INFERMERA.

PETE

Trisha? Trisha, estàs desperta?!

QUILLA (plorant)

Trisha… Estàs bé!

La QUILLA agafa la mà a la TRISHA.

INFERMERA (a la QUILLA)

Si necessiteu alguna cosa podeu cridar-me…

La INFERMERA surt de l’habitació i tanca la porta.
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La TRISHA es reincorpora al llit i mira la seva mare.

TRISHA

I el papa?

La QUILLA mira en PETE i després la seva filla.

QUILLA

Trisha, és una història molt llarga…

Molt llarga…

TRISHA

Tinc son…

QUILLA

Dorm. Ja tindrem temps per parlar.

La TRISHA tanca els ulls.

PETE (a la QUILLA)

Mama, creus que li hem d’explicar?

QUILLA

No vull que em passi com amb tu…

Tard o d’hora ho sabrà. (mira la TRISHA)

Tard o d’hora…

Truquen a la porta.

QUILLA

Endavant.

Per la porta entra en LARRY amb un aspecte arreglat. La QUILLA s’aixeca de la cadira i

agafa en PETE.
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QUILLA

Què fots tu aquí?! No recordes el que et vaig dir?!

LARRY

He vingut a acomiadar-me.

Aquests dies he estat pensant i m’he adonat que ho he fet tot malament…

QUILLA

Si esperes que et perdoni, vas bé…

LARRY (mira la TRISHA)

Només vull que li digueu adéu de part meva.

Em sap molt de greu que tot hagi acabat així…

En LARRY s’acosta al llit on dorm la TRISHA i acaricia la cara a la nena. La TRISHA

entreobre els ulls.

TRISHA

Papa…, ets tu?

LARRY

Hola, Trisha… He vingut a dir-te adéu.

Me n’haig d’anar. M’ha sortit una feina i haig de anar-hi.

TRISHA (li costa parlar)

I no…

LARRY

No diguis res. Suposo que algun dia ho sabràs tot.

Espero que ens tornem a veure. T’estimo.

TRISHA

Adéu papa… Jo… jo també t’estimo…
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La TRISHA tanca els ulls, en LARRY li fa un petó al front i va cap a la porta.

LARRY

M’agradaria que algun dia em poguéssiu perdonar…

PETE

No crec que pugui… Jo ja et vaig dir què pensava de tu…

Ara, vés-te’n. No et vull veure més.

En LARRY assenteix amb el cap i sense dir res més, obre la porta, surt i la tanca. Al cap

d’uns instants, entra en JACK a l’habitació, s’apropa a la QUILLA i l’abraça per l’esquena.

JACK (a la QUILLA)

Què feia aquest aquí?

QUILLA (mirant la TRISHA)

Res… No feia res…

JACK

Després us invito a dinar.

QUILLA (a en JACK)

Gràcies per tot, mai ho oblidaré.

JACK

No m’has de donar les gràcies.

No me les mereixo. T’hauria d’haver fet cas…

Per sort, al final tot ha acabat bé.

QUILLA

Sembla que sí…

Tots tres observen la TRISHA.
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110. CASA D EN LARRY MCFARLAND. JARDÍ. EXT./DIA.

La TRISHA està asseguda en el banc de pedra, menjant un gelat. Al costat seu costat s’hi

asseu en LARRY. La porta de fusta que condueix al traster de la casa ha desaparegut.

TRISHA (a en LARRY)

Saps què? Hem sembla que ja he descobert quan apareix Déu.

LARRY (sorprès)

A sí?

TRISHA

Sí. Apareix al final de la novena,

just quan el partit és a punt d’acabar.

LARRY

Qui t’ho ha dit això?

TRISHA

Algú molt especial…

La TRISHA mira el cel i saluda com ho fa en TOM GORDON: aixecant la mà.

FI
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3.- Després d haver fet el meu guió

3.1.- Què ha canviat entre la novel·la i el guió?

Després d’esbrinar com es feia un guió cinematogràfic i observar les diferències que

s’establien entre una novel·la i la seva versió cinematogràfica, va començar la part

procedimental: tot el que havia anat aprenent al llarg de la part teòrica ho havia de posar en

pràctica. No va ser fàcil, però tampoc impossible. Per a mi, la part més difícil de totes va ser

escollir la novel·la que adaptaria. Vaig haver de repassar tots el llibres que tenia per casa i

anar de llibreria en llibreria mirant si en trobava algun que em convencés. Jo buscava una

novel·la en la que hi hagués acció, o almenys moments que es poguessin desenvolupar per

extreure una mica de suc. I ara, després d’haver acabat el guió, crec que no em vaig equivocar

a l’escollir La chica que amaba a Tom Gordon. Per una banda, m’ha permès desenvolupar

una trama argumental paral·lela a la història central del llibre i que a més a més és totalment

aliena a la novel·la (i mira, fins a cert punt, és d’agrair perquè ha estat una manera de posar en

pràctica la creativitat), però aquesta nova trama fa que la principal perdi certa importància, tal

i com va passar amb les versions cinematogràfiques de El resplandor i Los chicos del maíz.

En la novel·la, el personatge de la Trisha McFarland és el protagonista amb majúscules. Tota

la història es desenvolupa a partir d’aquest personatge: el bosc és l’escenari principal i,

exceptuant algunes ocasions on també intervenen els altres personatges (la Quilla, en Pete i en

Larry), la Trisha és l’única que té un paper rellevant. En canvi, la versió que jo he elaborat,

fins a cert punt, dóna molta més importància als personatges que a la novel·la passen

desapercebuts. No obstant, la meva intenció era fer una versió cinematogràfica, no un còpia

de la novel·la per a la gran pantalla, així que en part tampoc m’haig de preocupar massa.

El meu guió, apart d’aquest canvi, també n’hi ha d’altres no menys importants. Un d’ells

és sens dubte l’agressivitat del pare de la Trisha, en Larry McFarland. A la novel·la es pot

intuir que la Quilla i en Larry estan divorciats per problemes relacionats amb l’alcohol, però

mai s’explica explícitament. Com que jo havia d’allargar l’acció per tal que el guió tingués

una durada més extensa, vaig decidir aprofundir una mica més en aquest aspecte. A partir

d’aquí va sorgir la idea que la Quilla tingués por al seu ex-marit per uns possibles

maltractaments en el passat i que en Larry, en un moment determinat, amenacés el seu fill.

Podria dir que en Larry és el “dolent” de la pel·lícula (almenys en el meu guió), entenent com

a dolent aquell personatge que va en desacord amb la resta de personatges. Sembla que en
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Larry és l’únic que no li importa massa que la seva filla s’hagi perdut. Ell vol recuperar la

seva ex-dona, o almenys intenta fer-li veure que ha canviat d’actitud i de comportament.

Abans era un borratxo, ara s’ha reformat.

D’altra banda, l’enfrontament constant entre la Quilla i en Pete també l’he desenvolupat

més que no pas la novel·la. En el llibre aquesta confrontació hi és, però no té gaire

importància. Pel meu guió vaig creure que en Pete podia donar cert joc: constantment a favor

del seu pare i criticant la seva mare fins que descobreix la veritat i veu que s’ha estat

equivocant sempre. L’espectador sap que en Pete està equivocat, però ell està encegat i quan

veu que la persona amb la que ell ha confiat tant, el defrauda, rep un cop tant fort que de sobte

reconeix el seu error a la seva mare. Haig de dir que sense aquestes petites modificacions, el

guió hauria quedat molt més curt i sense substància.

Més canvis: el personatge d’en Mazzerole. La història d’en Mazzerole apareix al llibre,

però també és com si no hi fos. Sembla una història de més a més. En Mazzerole apareix al

guió com un delinqüent penedit pels errors que ha fet al passat. No queda ben clar què ha fet,

però pel que s’explica es pot extreure la idea que es tracte d’un violador de nenes o un

pederasta. El cas és que això no importa massa; el que importa de veritat de la trama d’en

Mazzerole és el dilema que origina tant a la policia com a la Quilla: la nena només és viva si

la té segrestada ell. A partir d’aquí sorgeix la recerca que fa la policia i la situació que en

Mazzerole vagi a parar al mateix motel que resideix la Quilla. Aquesta idea no m’acabava de

fer el pes, però resultava força eficient i també permetia tenir tota la història reunida en un

mateix punt. Si en Mazzerole hagués anat a un altra motel o a casa d’algun amic, l’acció

hagués quedat més escampada: per un banda hi hauria el bosc, per l’altra el motel on residiria

la Quilla i a més a més, el lloc on hagués anat en Mazzerole. Per tal de solucionar aquest

problema, vaig decidir que ell, desconeixedor que la Quilla resideix allí, hi anés a parar. És

una situació una mica inversemblant, però em va permetre jugar una mica més en el sentit que

si en Pete el reconeixeria…

En el meu guió també hi ha personatges nous: en Jack, la Clarice, el recepcionista del

motel… Sens dubte, el que aporta més acció i diàleg al guió és en Jack. En el llibre apareixia

un policia, però no tenia ni nom ni aparença. Davant d’aquesta situació i sempre amb un

mateix propòsit (allargar la novel·la), vaig decidir dotar-lo de personalitat, i així va néixer

aquest personatge. El nom de “Jack” vaig escollir-lo per una simple raó: perquè és un nom

freqüent i perquè alguns personatges d’altres novel·les de Stephen King es diuen així, com en

Jack Torrance, protagonista de El resplandor. No obstant, trobo que el personatge d’en Jack té
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la personalitat poc desenvolupada, en el sentit que mai saps ben bé què vol i cap on va. Crec

que hauria d’haver aprofundit més en la seva manera de ser per tal d’aconseguir que fos més

versemblant, tot i que tampoc puc queixar-me massa: si no fos per en Jack, moltes de les parts

del guió no haguessin estat possibles, així que en el fons, li haig d’estar agraït.

El personatge de la Clarice també va sorgir d’una petita idea que apareixia en la novel·la:

un dels inspectors que van a veure la Quilla per comentar-li que la seva filla potser ha estat

segrestada. Com en el cas anterior, la Clarice no tenia ni nom ni res de res, així que vaig

haver-li de posar cara i ulls. El nom li vaig posar com a petit homenatge a un dels grans

personatges del cinema dels anys noranta: la Clarice Starling, la famosa agent de policia que

es va enfrontar al sanguinari Hannibal Lecter. Però a mi, després d’haver acabat el guió, el

personatge de la Clarice no m’acaba de fer el pes. Si l’hagués eliminat no hagués passat res,

però en part servia perquè en Jack parlés amb algú al qual se li conegués la identitat, ja que,

els altres dos policies que apareixen, en cap moment se’ls anomena. La Clarice és un petit

suport que hi ha al costat d’en Jack i que fa que aquest sobresurti i ressalti més.

Un altre gran canvi entre la novel·la i el guió és sens dubte el final. La primera versió tenia

una modificació més bèstia (més endavant ja en parlaré), però el de la versió definitiva, és un

canvi que potser no es nota tant, tot i que fa canviar el rumb de la història més enllà del que es

veu a la pel·lícula. La novel·la acaba en l’hospital, igual que en el guió, però el pare segueix

allí i és al costat de la Trisha. En canvi, el guió, degut als successos que hi ha al llarg del nus

de la història, en Larry acaba anant a l’hospital per acomiadar-se de la seva filla. El canvi, vist

així sembla poca cosa, però si penses en com seran les coses per la família després d’aquesta

escena, veus que els dos finals es distancien molt l’un de l’altre: la novel·la deixa entreveure

un final feliç, en el que potser la família, després de tot el que ha passat, acaba junta. En

canvi, el guió ens mostra que després de l’acomiadament d’en Larry res serà igual: la situació

entre en Pete i la seva mare millorarà, la Trisha se suposa que sabrà com era veritablement el

seu pare i la Quilla mai més voldrà saber res del seu ex-marit.

Pel que fa a la temàtica que tracten la novel·la i la versió cinematogràfica, no hi ha grans

diferències. En la majoria dels casos, per no dir en tots, la temàtica de la novel·la ha quedat

plasmada en el guió. Sens dubte, el tema clau d’aquesta història és la lluita per a la

supervivència, típic d’Stephen King (com ja s’ha vist en altres casos com Misery, El

resplandor o Los chicos del maíz). La història es fonamenta en això: en l’evolució personal de
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la Trisha a mesura que s’enfronta a unes situacions que la fan madurar per tal de poder seguir

endavant encara que les coses no vagin com haurien d’anar.

No obstant, la versió cinematogràfica té algunes modificacions argumentals respecte la

novel·la. Aquest fet, sens dubte, ha influenciat molt en l’aparició de nous temes que aporten

variabilitat temàtica, però també fan que tant la història central com el tema central, perdin

importància. Alguns d’aquests temes nous poden ser: l’alcoholisme, confrontació pares-fills,

la por…

Finalment, haig de dir que abans de fer qualsevol d’aquests canvis, primer em plantejava

què passaria després d’haver modificat un aspecte concret. Havia de pensar com actuarien

determinats personatges després que uns determinats fets succeïssin. A més a més, depenent

del que modifiqués en el guió, la història original, la de la novel·la, també en sortiria afectada.

Per tant, per dir-ho d’alguna manera, havia d’anar amb peus de plom, assegurant-me que tot

allò que fes, fos bo pel desenvolupament de la història. Tot i que, quan vaig fer la primera

versió del guió, tot això no ho vaig tenir massa present i per això moltes coses no van anar

com haurien d’haver anat.
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3.2.- Comparació de la primera versió del guió amb la versió final

Després d’haver fet tot el guió, amb les seves correccions pertinents, el producte final no

s’assembla gaire, per no dir gens, a la primera versió del guió (consultar annex). Hi ha molts

canvis, que personalment considero que han estat positius i que han millorat el guió, però tot i

així, crec que és important veure què ha canviat entre una versió i l’altre.

Per començar, hi ha dos grans blocs que han estat modificats: per una banda hi ha l’estil i

per l’altra, l’argument. Dins de l’estil inclouria tota l’ortografia i la manera d’escriure, mentre

que en l’argument hi hauria tot el que fa referència a la història (tractament de personatges,

modificacions argumentals, temàtica…).

Inicialment, l’estil era precari, i ho dic així de clar perquè és com em surt i el que crec de

veritat. Com ja he comentat anteriorment, hi havia diàlegs que tant sols comptaven amb dues

paraules i això, sens dubte, no era bo. Les descripcions dels entorns eren breus i poc precises i

per acabar-ho de rematar, tan els diàlegs com l’explicació de l’acció eren poc creïbles per la

manera com estaven escrits. En alguns moments eren massa forçats i no acabaven de

convèncer del tot; tenien un aire “fals”. La versió final, tot i que tampoc m’acaba d’agradar

l’estil, crec que ha millorat força respecte la primera. He intentat allargar els diàlegs fins a una

extensió mitjanament notable i especificar les descripcions i les accions una mica més.

D’altra banda, l’argument ha patit innombrables modificacions. La primera versió era un

versió més lliure respecte la novel·la, i a més a més, semblava una matança. Per començar, el

personatge d’en Larry era un boig total: pegava la seva ex-dona en més d’una ocasió (fins i tot

intentava matar-la); al final del guió, volia assassinar tota la seva família i en Jack; queia per

un precipici i quan tots pensaven que era mort, tornava a aparèixer… i com aquestes

modificacions, a milers. També vaig posar que en Pete, en veritat, era fill de la Quilla i del

policia, no pas d’en Larry (això ja semblava més un culebró). En Mazzerole es suïcidava: es

tallava les venes en el bany del motel. I un llarg etcètera de petits detalls que seguien la

mateixa tònica que els esmentats. Ara que hi penso, sort del tutor que em va “obrir els ulls” i

em va fer reaccionar a temps per canviar tot allò que no acaba d’encaixar. Suposo que tot

això, en una novel·la del propi Stephen King, no hagués desentonat gens ni mica, però es

tractava de fer quelcom versemblant, així que vaig deixar de fantasiejar i vaig intentar buscar

solucions a tots aquests “problemes” que havia de modificar.

La versió final s’allunya força de tot això i intenta ser una mica més creïble. No sé si ho

he aconseguit, però puc assegurar que estic satisfet de la feina que he fet. Podria haver estat



264

millor? Segur; sempre es poden millorar les coses, però crec que he dipositat un gran esforç

en canviar tot el que no encaixava en el guió i el producte final, tot i no ser com jo me

l’esperava, tampoc em desagrada.
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4.- Aspectes tècnics relacionats amb el meu guió

Després d’elaborar el guió i haver vist les diferències que s’establien entre les diverses

versions dels guions, i de comparar la novel·la amb la versió final del guió, trobava oportú

acabar el treball amb aquest aspecte més lúdic. Es tracta de posar en pràctica els dos aspectes

vistos en els aspectes tècnics relacionats amb el guió cinematogràfic. Per una banda, elaborar

un Story Board 1 d’una de les escenes del guió, i per l’altra, buscar una banda sonora.

1 L’Story Board està elaborat amb un programa informàtic. Per tant, les imatges estan

extretes d’allà. Aquest programa és StoryBoard Quick 3.0.
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4.1.- Projecte d un Story Board

(Veure document adjunt STORY BOARD)
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4.2.- La banda sonora

Ja per acabar, en el següent punt hi podeu trobar la banda sonora que he escollit per

acompanyar el meu guió cinematogràfic. Moltes de les cançons estan extretes d’altres bandes

sonores (fet que s’indica al costat de les que pertanyen a aquest grup); la resta, les he posat

perquè crec que encaixen perfectament amb el context del que succeeix en la història. Per

tant, no hi ha cap cançó que estigui composada expressament per a la pel·lícula. D’altra

banda, la majoria de les músiques que podeu trobar a continuació, formen part de la música

empàtica, és a dir, que a través de les melodies s’intenta emfatitzar l’argument visual i fer

créixer i augmentar les emocions que es transmetran al públic.

Tot seguit, intentaré justificar el per què d’aquestes melodies per a cada una de les escenes

a que es corresponen. Per facilitar la citació de les cançons, primer apareix un número, el qual

indica el número de pista del CD adjunt; tot seguit, l’escena a la qual pertany la cançó;

finalment, i amb cursiva, el títol de la cançó, l’autor de la melodia i el CD al qual pertany.

1. Escena 1 i 2: Lucy s Party, Wojciech Kilar, Dracula (B.S.O. Banda Sonora

Original). Aquesta cançó l’he escollit per diferents motius. Per una banda, és una

melodia que comença d’una manera delicada i, fins a cert punt, sembla una mica

infantil (la pel·lícula, de fet, narra la història d’una nena). A mesura que la cançó

va progressant, la melodia delicada va canviant, transformant-se en una melodia

més agressiva, igual que la conversa entre en Pete i la Quilla: inicialment és

tranquil·la, però evoluciona fins una discussió.

2. Escena 3, 96 i 97: On the future of the aviation, Jerry Goodman, On the future of

the aviation. Aquesta cançó l’he escollit pel ritme ascendent que té, motiu pel qual

l’he escollit per a les escenes on els cotxes (tant el de la Quilla com el d’en Jack),

ascendeixen a la muntanya.

3. Escena 16: Words of Grace, Wally Badarou, Words of a Mountain. Aquesta

melodia és una melodia lenta, quasi imperceptible, amb la qual, vull intentar

transmetre a l’espectador la sensació de buidor i soledat que sent la Quilla al ser

conscient que la seva filla ha desaparegut.
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4. Escena 26: Everybody, Madonna, You Can Dance. Per aquesta escena necessitava

alguna cançó amb lletra, alguna que semblés pròpia d’un bar. Com que es tractava

d’un bar de carretera, (probablement amb poc gust musical), vaig decantar-me per

aquesta cançó que, per una banda, té lletra i, per l’altra, és repetitiva. Per tant, no

camufla el que succeeix al llarg de l’escena.

5. Escena 33, 34 i 35: The garden is becoming a robe room, Michael Nyman, The

Draughtsman s Contract (B.S.O.). La següent cançó només és de fons, tot i que,

per una banda, denota cert misteri, i per tant, estaria relacionada amb el personatge

d’en Larry, una mica fosc.

6. Escena 41 i 43: Into the Labyrinth, David Bowie & Trevor Jones, Labyrinth

(B.S.O.). Aquesta melodia l’he escollit per fer un petit homenatge a una de les

pel·lícules que més em va influenciar de petit (Dentro del Laberinto). A la

pel·lícula, aquesta cançó sona en una escena on la protagonista entra en un laberint

d’aspecte semblant al pantà on hi ha la Trisha.

7. Escena 48, 49, 50, 51 i 52: Memorial, Michael Nyman, The Cook, the Thief, his

Wife and her Lover (B.S.O.). Aquesta melodia l’he escollit perquè crec que em

permet fer una cosa força interessant: al tractar-se d’una cançó llarga (i repetitiva),

es poden unir aquestes escenes a través del fil conductor de la melodia, i així,

mostrar a l’espectador, d’una manera seguida, què fa cada personatge en aquell

moment determinat.

8. Escena 55: Le valse d Amelie, Yann Tiersen, Amelie (B.S.O.). La melodia següent

trobo que és preciosista i agradable, però té quelcom que la fa fins a cert punt

trista. Aquesta és, doncs, la característica que vull que es transmeti a l’espectador.

9. Escena 57: Marquet s death, Andrew Powell, LadyHawke (B.S.O.). La següent

cançó crec que posseeix una particularitat que fa que sigui la més idònia per a

l’escena en que la Trisha es desmaia: de fons, sembla que se sentint un martells

colpejant un ferro (com si a la Trisha li fes mal el cap), i a més a més, a mesura

que va avançant, el ritme d’aquesta també augmenta, de la mateixa manera que els

nervis de la nena, els quals acaben amb l’aparició de les tres figures.
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10. Escena 63: Psycho, Bernard Herrman, Bernard Herrman film scores (B.S.O.). La

cançó de la pel·lícula de Psicosis, a part de ser una de les més conegudes de la

història del cinema, té quelcom especial que transmet cert neguit i tensió,

representant d’aquesta manera, com se sent en Mazzerole al descobrir que l’acusen

d’haver segrestat la Trisha.

11. Escena 65: Martini, (no el sé), anunci TV. Trobo que la melodia de l’anunci del

Martini és una melodia un tant provocativa. Per això, encaixa amb l’escena en que

la Quilla acaba fent l’amor amb en Larry, tot i que no m’acaba de convèncer.

12. Escena 75: Celestial soda pop, Ray Lynch, Deep breakfast. Aquesta melodia no té

cap intenció principal, simplement és de fons.

13. Escena 77 i 78: Miranda, Michael Nyman, Prospero s Book (B.S.O.). La cançó

següent és una cançó àgil i estrident, que vol transmetre el neguit dels diversos

personatges que apareixen a escena, com en Mazzerole o la Quilla.

14. Escena 79: Thirteen O clock, David Bowie & Trevor Jones, Labyrinth (B.S.O.). La

següent melodia exemplifica el mal humor d’en Larry amb un creixement lent,

però continu. És un moment de tensió, on surten a la llum moltes misèries

familiars del passat.

15. Escena 80: The ring of fire, Wojciech Kilar, Dracula (B.S.O.) Aquesta cançó

plasma a la perfecció el sentiment que vull transmetre a través de les imatges. Vull

que sembli que la Trisha embogeix i comença a sentir veus. La cançó, per si sola,

ja conté unes veus que semblen d’ultratomba i criden.

16. Escena 87 i 88: Struggle for pleasure, Wim Mertens, The belly of an architect

(B.S.O.). El neguit i l’agilitat que transmet aquesta melodia encaixa a la perfecció

amb l’escena en que la policia busca en Mazzerole al motel.

17. Escena 91 i 92: A guai, Yann Tiersen, Amelie (B.S.O.). Aquesta cançó, visualment

no encaixa amb el que es veu. L’escena, en teoria, és tràgica; mentre que la
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melodia, no. Crec que aquest contrapunt és interessant, ja que és una confrontació

entre aquests dos sentiments tant oposats, i per tant fan que l’escena esdevingui un

pel irònica.

18. Escena 94: Le valse d Amelie, Yann Tiersen, Amelie (B.S.O.). La següent melodia

és una peça trista, lenta a l’inici, però que agafa un cert ritme al entremig, i que

després, torna a la lentitud. Per tant, exemplifica els sentiments de la Quilla i és un

anunci del que succeirà més endavant: primer, la Quilla ho dóna tot perdut, més

endavant, veu un raig d’esperança i decideix anar al bosc, i finalment, es

desenganya.

19. Escena 98: Country Waltz, Angelo Badalamenti, The Straight story (B.S.O.). Crec

oportuna aquesta cançó, ja que, per una banda, és una melodia malenconiosa, i per

l’altra, sona llunyana. La Quilla acaba d’adonar-se que la Trisha no és al bosc i per

fi, afronta la realitat.

20. Escena 99: Andrea Doria/Galba/Caracalla/Hadrian, Wim Mertens, The belly of

an architect (B.S.O.). Sóc conscient que aquesta melodia pot treure dels nervis a

més d’un, però en part es tracta d’això. La Trisha, per fi, descobreix que hi ha

alguna cosa en mig del bosc, i amb aquest descobriment, el neguit interior també li

augmenta.

21. Escena 100: Night in that land, Nightnoise, Shadow of Time. Aquesta melodia,

trista, però esperançadora, mostra a la perfecció els sentiments que senten tant la

Quilla com en Pete: venen temps difícils, però no poden ensorrar-se; han de ser

forts i mirar endavant.

22. Escena 102: Bravura in the gace of grief, Michael Nyman, The Draughtsman s

Contract (B.S.O.). Aquesta melodia, tot i que no acaba de fer-me el pes, crec que

és adequada per incrementar la tensió i el misteri de l’escena on la Trisha

s’enfronta a la cosa del bosc.

23. Escena 109, 110: Gymnopedie 1, Erik Satie, The best of Satie. Per finalitzar, crec

que aquesta melodia tranquil·la conclou la pel·lícula d’una manera satisfactòria. A
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més a més, com que la Trisha acaba de sortir d’una situació complicada, aquesta

peça serveix perquè l’espectador se senti de la mateixa manera que la nena.

Finalment, vull justificar l’absència de melodies a les escenes del bosc: no trobava oportú

afegir una melodia en els moments on apareix la Trisha, ja que l’important és l’absència de

so, els sorolls propis del bosc, per tal d’incrementar la sensació de soledat i d’abandó que sent

la nena.
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Conclusions Finals

Estem arribant al final, i segons el meu parer, de manera satisfactòria. Tots els objectius

inicials s’han acomplert i, a més a més, se n’han afegit de nous que han acabat d’arrodonir el

producte final.

Primer de tot, la part teòrica s’ha elaborat dins de les meves expectatives: ni molt extensa

ni molt breu, la justa i necessària per més tard poder desenvolupar el guió. No trobava lògic

en el seu moment (i segueixo creient el mateix) fer una part introductòria sobre com es feia un

guió cinematogràfic gaire extensa, ja que el motiu del treball no era aquest. La finalitat

d’aquest apartat era simplement adquirir certs coneixements respecte com s’elaborava un

guió. Per una banda, veure tota la part de vocabulari i tècniques que hi ha dins del món

cinematogràfic, des de què és una escena fins als diversos moviments de càmera i plans que hi

ha; i per l’altra, observar com s’ha de desenvolupar la història que dóna forma al guió, de

quines parts ha de constar o com s’ha d’escriure, entre d’altres.

Les comparacions entre les diverses novel·les i la seva versió cinematogràfica també s’han

desenvolupat correctament, dins dels paràmetres comentats anteriorment: si hagués volgut fer

un treball de comparacions, ja l’hagués fet, però aquest no era el cas. L’única finalitat que

volia extreure a partir d’aquest punt era observar les diferències que s’establien entre les

novel·les i la seva pel·lícula, per tal d’obtenir idees i informació que més tard utilitzaria en el

desenvolupament del guió. Dins d’aquest punt, hi havia una part més general per veure tres

versions diferents de com es podia adaptar una novel·la, mentre que en els casos més

específics (els de les novel·les de Stephen King), intentava veure què canviava amb més

detall, com ara el tractament dels personatges i de la temàtica o les variacions argumentals

entre el llibre i la pel·lícula.

El guió, per la seva banda, tot i haver-me fet patir de valent, al final ha sortit millor del

que m’esperava. No tenia una idea molt clara de com em quedaria, simplement perquè ni me

l’havia plantejat, però veient els resultats, i comparant la primera versió amb la final, es

percep una evolució i una millora que només es podria haver aconseguit amb paciència (amb

molta paciència!). Estic segur que el producte final hagués pogut ser millor si hagués disposat

de més temps, però jo ja sóc feliç veient què ha quedat després de tots els esforços.
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Pel que fa referència a les comparacions de la versió final del guió, tant amb la primera

versió com amb la novel·la original, estic satisfet. La intenció d’aquests dos apartats era veure

en els dos casos què canviava, seguint una mica la tònica del punt on comparava les novel·les

amb les seves versions cinematogràfiques, i de pas, concloure la part posterior referent al

desenvolupament del guió cinematogràfic d’una manera global i fent una combinació entre la

part més teòrica i la part més procedimental.

Només falta comentar el projecte de Story Board i la banda sonora. Aquest punt, tot i

haver-lo afegit a finals del treball, crec que és oportú per trencar una mica la rutina d’anar

llegint. És un apartat lúdic que, per una banda, em va servir per canviar una mica els aires del

treball i, per l’altra, fer que la correcció no fos tant pesada.

El projecte de Story Board podria haver estat millor si hagués disposat de millors medis,

però l’essència d’un Story Board ja està plasmada en el que he fet jo. No es tracta de fer grans

obres d’art, sinó esquematitzar al màxim els diferents plans que es faran servir al llarg de

l’escena.

Pel que fa a la banda sonora, trobo que és força correcta, però escoltada una cançó rere

l’altra, es pot fer un pèl pesada, ja que moltes de les melodies són extenses (fins i tot n’hi ha

de més de deu minuts) o minimalistes.

Finalment, en conjunt, la idea general i l’objectiu del treball s’han acomplert

satisfactòriament, sinó molt. No dubto que si hagués tingut més temps, el resultat final hagués

pogut ser millor, però en cap cas no ha estat així perquè no m’hagi esforçat. He après moltes

coses i he descobert que escriure un guió (en el meu cas, cinematogràfic) no és una tasca fàcil.

Sempre estàs canviant coses, modificant diàlegs, eliminant personatges, afegint-ne de nous…

Si en algun moment creia que escriure un guió té molt en comú amb una novel·la, ara

m’adono que no és exactament així. No obstant, per sobre de totes les dificultats, m’ho he

passat molt bé, i això és el que més m’importa. Ha estat una experiència nova i gratificant,

que pot ser, sense aquest treball, me l’hagués perduda. A més a més, suposo que quan pots

veure la teva obra en la pantalla gran o damunt d’un escenari, l’emoció encara deu ser més

gran.
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Extrets del llibre: McKEE, Robert. El guión. Ed. Alba Editorial 1ª edició Barcelona:

novembre 2002 ISBN 84-8428-168-X

Filmografia

ARAU, Alfonso (dir.) Como agua para chocolate. Nacionalitat: Sud Amèrica, 1992

Guionista: Laura Esquivel

CUERDA, José Luis (dir.) La lengua de las mariposas. Nacionalitat: Espanya, 1999

Guionista: Rafael Azcona

KIERSCH, Fritz (dir.) Los chicos del maíz. Nacionalitat: Nord Amèrica, 1984

Guionista: George Goldsmith

KUBRICK, Stanley (dir.) El resplandor. Nacionalitat: Regne Unit, 1980

Guionista: Stanley Kubrick i Diane Johnson

PALMA, Brian De (dir.) Carrie. Nacionalitat: Regne Unit, 1976

Guionista: Lawrence D. Cohen

REINER, Rob (dir.) Misery. Nacionalitat: Estats Units, 1990

Guionista: William Goldman

WEBBER, Peter (dir.) La joven de la perla. Nacionalitat: Regne Unit - Luxemburg, 2003

Guionista: Olivia Hetreed

Imatges portada i memòria escrita (extretes de caràtules i portades):

KIERSCH, Fritz (dir.) Los chicos del maíz. Nacionalitat: Nord Amèrica, 1984
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KING, Stephen. La chica que amaba a Tom Gordon. Ed. Random House Mondadori 1ª

edició Barcelona: gener 2003 ISBN 84-9759-367-7

KUBRICK, Stanley (dir.) El resplandor. Nacionalitat: Regne Unit, 1980

PALMA, Brian De (dir.) Carrie. Nacionalitat: Regne Unit, 1976

REINER, Rob (dir.) Misery. Nacionalitat: Estats Units, 1990

Pàgines web:

ARCE SAGARDUY, Mikel. “La creación de la banda sonora, La Palabra, Las Músicas y

los Efectos”.

<http://ikusix.lb.ehu.es/pags/articulos/mikel03.htm> (02/10/2005)

BAIZ QUEVEDO, Frank. “Aspectos teóricos y prácticos de la escritura del guión

cinematogràfico”. Separata Encuadre Nº 27. Caracas, 1990.

<http://www.geocities.com/hollywood/hills/7084/mirada.htm> (17/04/2005)

PAREDES LABRA, Joaquín. “Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Pràctica:

construir un stroyboard con herramientas informáticas”. Última actualització: 22/11/1999

<http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jparedes/practica/story.html> (02/10/2005)

MINISTERIO. “El cine”. Actualment, el buscador diu que aquesta pàgina no existeix.

<http://www.cnice.mec.es/media/ime/bloque9> (20/04/2005)

http://ikusix.lb.ehu.es/pags/articulos/mikel03.htm
http://www.geocities.com/hollywood/hills/7084/mirada.htm
http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jparedes/practica/story.html
http://www.cnice.mec.es/media/ime/bloque9

