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SETMANA 27 
 
Mercè. 
 
Després de la mort d’Ignasi, la família Guitart-Massaguer fa els 
preparatius per a l’enterrament. Mossèn Esteve visita la família per 
concretar els detalls de la cerimònia. Parla amb Claudi, Ernest i Sergi 
sobre els textos que es llegiran a la cerimònia. Lluís està força alterat, 
i fa comentaris sarcàstics que treuen de polleguera els altres 
germans. Lluís insinua que la mare té alguna cosa a veure amb la 
mort d’Ignasi. Fa bromes desagradables que vénen a dir que la mare, 
forçada per l’ultimàtum que li van posar els fills, va llençar el pare a 
la piscina. Hi ha una discussió que va pujant de to. La resta de 
germans defensen la mare. Ernest ho fa amb especial vehemència. 
Finalment Lluís se’n va de mala manera de casa. Ernest li demana al 
mossèn que pugi a veure la mare.  
 
Mentre el mossèn és a dalt, parlant amb la mare, Ernest comenta als 
seus germans el que sap de la història de Mauri. Sònia li ha explicat 
que s’ha obert una investigació per un possible cas de pederàstia. 
Això explicaria segurament l’intent de suïcidi de Mauri. Claudi, Ernest 
i Sergi decideixen no dir-li a Mercè, encara. Són massa emocions 
juntes. Deixaran passar uns quants dies.  
 
La conversa que tenen el mossèn i Mercè a l’habitació està plena de 
sobreentesos. El mossèn sap que ella va tenir a veure amb la caiguda 
d’Ignasi per les escales i la veu capaç d’haver fet una bestiesa. Això, 
evidentment, no l’hi diu a ella, però darrere el llenguatge formal i de 
convencions que correspon a la situació, s’endevina que el mossèn té 
sospites. Mercè ho nota i la conversa es va fent més tensa. 
Finalment, el mossèn se’n va de casa de Mercè sense haver esvaït els 
seus dubtes.  
 
Al tanatori de Mataró s’oficia l’enterrament d’Ignasi Guitart. Els 
germans i la mare reben el condol de treballadors de la fonda i amics 
de la família. Lluís no ha anat a l’enterrament. Això genera 
estranyesa i una certa incomoditat entre els altres germans. Mauri 
tampoc no hi és. 
 
Claudi reconeix entre els presents a Juanjo Casellas, un cuiner que 
Ignasi havia contractat pel seu restaurant de Madrid. Hi té una breu 
conversa en la que aquest l’informa que ha trobat feina en un altre 
restaurant de Madrid. No li acaba de fer el pes, perquè Casellas és un 
cuiner ambiciós i Ignasi l’havia convençut de inaugurar aquell 
restaurant per posar-lo a primera línia en pocs anys. Ara està 
treballant una mica d’esma en aquest nou lloc. Claudi es queda amb 
la informació.  
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Irene, l’exnòvia socorrista de Lluís, també ha vingut per assistir a 
l’enterrament. No ha pogut contactar amb Lluís i està molt 
estranyada perquè Lluís no s’hagi presentat a l’enterrament. (Veure 
línia Lluís.) 
 
Encara al tanatori, Ernest explica a Sònia que han decidit no dir-li a la 
mare, de moment, que Mauri està sent investigat. Sònia respon que 
no li poden amagar gaire temps més, perquè la dona ho sabrà per un 
altre costat i els ho retraurà. 
 
La mare està molt nerviosa, no s’ha volgut prendre cap calmant i està 
molt inquieta per l’absència de Lluís i de Mauri. Ernest, Claudi i Sergi 
miren de calmar-la. Ernest li diu que ha parlat amb Mauri i que li ha 
dit que no es veia amb cor de venir a l’enterrament. Sònia intenta 
dissimular, però Mercè li nota que sap alguna cosa que es calla. 
 
Més tard, a casa, els tres fills (Lluís encara no ha aparegut) sopen 
amb Mercè. Poc a poc comencen a sorgir preguntes sobre el que va 
passar. És una conversa que no havien tingut fins aquest moment. 
Per pudor, per respecte, els fills s’havien callat els dubtes que ells 
també tenen sobre el que va passar. Però comencen a fer-li 
preguntes a la mare sobre el que va passar a la vora de la piscina i 
queda palesa la desconfiança que senten cap a la mare. Ells van 
exigir-li a la mare que expliqués a Ignasi que el va deixar sol al mig 
de les escales amb la intenció que caigués i, així, retenir-lo. I, al cap 
d’uns dies, el pare mor ofegat a la piscina. En diferents graus, tots 
tenen dubtes sobre el que va passar realment. Mercè es posa molt 
nerviosa per les preguntes dels fills. Comença donant-los 
explicacions, però finalment, farta, explota i treu el seu caràcter. No 
pensa acceptar que la tractin com a una criminal els seus propis fills. 
Davant la insistència de Claudi, que li diu que tenen motius per 
pensar malament d’ella, els acaba fent fora de casa a crits. 
 
Mercè es queda sola, a casa. Al cap d’una estona arriba Lluís. (veure 
línia Lluís.)  
 
El dia següent, Mercè va a veure el mossèn. Li diu que vol confessar-
se. Li explica el que va passar el dia anterior amb els fills. Es 
penedeix d’haver-se enfadat amb ells i haver-los fet fora de casa. El 
mossèn li demana si no hi ha alguna cosa més que necessiti 
confessar. Mercè entén el què li està insinuant i li diu, de mala 
manera, que ell també s’hauria de confessar, per no creure-la, per 
tenir tan mals pensaments en contra d’ella. Quan va tenir aquell mal 
moment i va intentar fer mal a Ignasi deixant-lo sol a les escales, li 
ho va confessar. Si ara li diu que no ha tingut res a veure amb la 
mort del seu marit, l’hauria de creure. Mercè se’n va de l’església 
enfadada amb el mossèn.  
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Ernest ha reunit els germans a casa. Aquest cop també hi ha Lluís. 
Parlen de la mare i de les sospites que tenen que hagi tingut alguna 
cosa a veure amb la mort d’Ignasi. És una conversa tensa entre els 
germans on es plantegen què fer a nivell moral i pràctic amb aquesta 
situació. Lluís és el més radical. Està convençut de la culpabilitat de la 
mare. Lluís està realment afectat. És el més feble dels germans i no 
està suportant bé aquesta situació. Els germans intenten calmar-lo i 
fer-li veure que, per més sospites que tingui, no pot estar segur de la 
culpabilitat de la mare. Però ell està alterat, i ha begut més del 
compte. Se’n va de la reunió sense deixar que Claudi l’acompanyi a 
casa. Els altres germans es queden preocupats per ell. Pel que fa a la 
mare, Claudi, Ernest i Sergi decideixen creure-la; no els aporta res 
seguir tenint absurdes sospites. Amb això no faran res més que 
allunyar-se d’ella i fer-la patir. I tampoc es poden acabar de creure 
que ella sigui capaç d’haver matat el seu pare. Decideixen, que el 
millor és fer-li costat i deixar de pensar que hi ha alguna cosa 
estranya a la mort d’Ignasi.  
 
L’endemà Mercè va a veure el seu germà. De seguida que obre la 
porta, la dona veu que Mauri està realment malament. L’home no li 
vol dir què ha passat. Només plora i demana disculpes per no haver 
anat a l’enterrament. Mercè surt de casa de Mauri trasbalsada.  
 
Mercè truca a Sònia i li diu que la vol veure. Quan es troben li 
demana que li digui tot el que sap sobre el seu germà. Al Tanatori va 
sospitar que ella sabia alguna cosa. Acaba d’anar a veure’l i l’ha vist 
molt malament. No entén res. Sònia, atrapada, l’hi explica que s’ha 
obert una investigació contra Mauri, per pederàstia. A Mercè li costa 
entendre de què està parlant exactament la seva jove. L’acusació és 
tan grossa que no la pot associar al seu germà. Sònia li diu que 
encara no s’ha demostrat res, però que Maribel va veure fotografies 
de pornografia infantil a casa de Mauri. Mercè es rebota contra 
Maribel. Algú més les ha vistes, aquestes fotografies? Perquè potser 
s’ho inventa, aquesta noia. Sònia fa veure a Mercè que Maribel no té 
cap motiu per inventar-se una cosa així. A més, ella té altres indicis 
que apunten en aquesta direcció (Encara que no l’hi diu es refereix a 
Anna, la dona d’Àngel, que va reconèixer Mauri com una persona que 
visitava sovint el seu marit. I també, naturalment a Txell, que li va 
explicar la història de Júlia.). Mercè es resisteix a creure-ho. Està 
convençuda de la innocència del seu germà.  
 
Sònia informa a Mercè que els mossos no han trobat res a casa de 
Mauri. Pot estar tranquil·la perquè de moment la investigació queda 
aturada.  
 
Després que Lluís li regali el rellotge d’Ignasi (veure línia Lluís), la 
mare se’n va a veure Mauri. Li diu que sap que els mossos han estat 
a casa seva i que no han trobat res. Però li demana que li digui la 
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veritat. “Si em menteixes, ho sabré, Mauri”. Ell li jura que és 
innocent, que mai ha fet cap mal a cap nena. “Però t’agraden, les 
nenes?” I Mauri es defensa dient que potser alguna vegada s’ha 
enamorat d’alguna nena, sí, però que sempre ha estat de manera 
platònica, que mai ha fet res amb cap menor. Mercè se’l mira, amb 
angúnia. “Com t’ha pogut passar, això?”, li demana. I Mauri calla. 
“Això que et passa és fastigós, ho saps?”. Però Mauri no diu res. I, 
finalment, li demana si se sent malament amb ell mateix. I Mauri 
menteix i li diu que sí, que se sent molt malament. Menteix perquè ell 
en realitat no se sent malament pel que fa. Considera que el que sent 
per les nenes són sentiments purs, que no fan mal a ningú. Mauri fa 
veure que està penedit de ser pederasta perquè sap que és el que 
Mercè vol sentir. I per això s’hi abraça i li demana que l’ajudi. En 
realitat, però, l’únic que vol és recuperar l’estima de la gent que 
l’envolta, d’ella, de la seva filla.  
 
Mercè, emocionada per la confessió de Mauri, li diu que tots tenim 
secrets. Ella també. I llavors li explica que va deixar morir Ignasi. 
Que el va veure com s’ofegava a la piscina i que no va fer res per 
auxiliar-lo. Que durant uns segons es va quedar aturada pensant que 
de tota manera perdria aquell home, que si sobrevivia se n’aniria per 
sempre i que, per tant, era igual que veure’l mort. I que durant 
aquests segons mentre ella pensava això, Ignasi es va ofegar. “Oi 
que és com si l’hagués matat, Mauri?”, li demana al seu germà. Ell no 
sap què dir, es mira la seva germana amb ulls atònits. Ella l’abraça, 
dient-li entre llàgrimes que se’n sortiran. Tots dos.  
 
Lluís 
Durant l’enterrament d’Ignasi, Lluís està emborratxant-se amb el seu 
amic Joan Flaquer en un turó apartat del poble. Lluís explica a Joan 
que pensa que la seva mare té alguna cosa a veure amb la mort del 
seu pare. Lluís mitifica la figura del pare, oblidant els problemes i 
desencontres que va tenir amb ell. Ara considera que era un home 
que havia decidit fer el que realment volia, com ell mateix també ha 
fet sempre. Lluís es rebolca en l’autocompassió mentre mira amb 
nostàlgia el rellotge que el seu pare li va regalar.  
 
Després de barallar-se amb els germans, a casa d’Ernest, (veure línia 
Mercè), Lluís surt disparat cap a casa de la mare. A la cuina, Mercè i 
Lluís tenen una escena molt desagradable. Ella intenta fer-lo fora, 
però Lluís l’agafa violentament i l’acusa directament de la mort del 
pare. Lluís està passat d’alcohol i sembla que pot arribar a fer mal a 
la mare. Finalment apareix Sergi i es baralla amb Lluís. Sergi acaba 
traient de casa a Lluís.  
Lluís, totalment borratxo, passa la nit a la llanxa que es va comprar a 
la primera temporada.  
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Mentrestant, Irene ha anat a casa de Lluís, i després a casa de Claudi 
i d’Ernest, per veure si algun d’ells sap on pot ser el seu ex. 
Finalment, decideix buscar-lo al port i el troba a la llanxa, preparant-
se per sortir al mar. Ella s’adona que no està en condicions de 
navegar i li crida que no surti. Ell engega la llanxa i se’n va. Però se li 
para el motor a pocs metres del port. Intenta arreglar-ho, però 
intoxicat com està, acaba caient a l’aigua. Irene es llença al mar i el 
salva.  
 
L’endemà, Lluís ja està més recuperat. Irene el va a veure. Lluís li 
demana disculpes pel numeret del dia anterior. Li diu que està molt 
content de tornar-la a veure, que l’ha volguda trucar moltes vegades 
i… Irene li para els peus. Li explica que ha trobat una persona, a 
Andorra, que hi està bé i que no tornarà mai amb ell. No cal que li 
torni els diners, i no cal que se senti malament. Però li demana que 
no es faci més mal a ell mateix, que es cuidi una mica. La noia se 
l’estima i li fa mal veure’l tan destruït. Ell està trist, perquè veu que 
ha perdut una de les millors coses que li havien passat a la vida.  
 
Potser empès per les paraules d’Irene, Lluís va al cementiri, a visitar 
la tomba del pare. S’hi passa una estona, pensant en la seva vida, 
potser fins i tot arribant a formular alguna pregunta en veu alta. De 
sobte, un nen apareix al seu costat. És un nen d’uns vuit anys, que li 
diu que ha vingut a acompanyar la seva àvia a fer una visita al 
cementiri. A ell no li agrada venir al cementiri, però ho fa per l’àvia. 
Lluís hi parla una estona. El nen li diu que li agrada molt el rellotge 
que porta. Lluís respon que li va regalar el seu pare. I, sense 
aparentment pretendre-ho, el nen acaba responent a alguna de les 
preguntes que Lluís s’està formulant a ell mateix. El nen s’acomiada. 
Lluís surt del cementiri, mirant a dreta i esquerra, per si veu el nen 
amb la seva àvia. Però no veu res. I per un moment, només per un 
instant, Lluís dubta si la presència d’aquest nen ha estat real o només 
imaginada.  
 
Lluís es presenta a casa de la mare. Li obre la porta Sergi. Lluís, 
seriós, amb expressió suplicant, li diu que vol veure la mare. Sergi el 
deixa passar.  
 
Lluís entra a l’habitació de la mare, en silenci. S’hi apropa. S’asseu al 
seu costat. Es treu el rellotge i l’hi dóna. Després d’un moment, 
s’estira al llit amb el cap a la falda de Mercè. Ella li acarona els 
cabells.  
 
Lídia i Ona. 
 
Després de l’enterrament d’Ignasi, Nil parla amb la seva germana. El 
noi ha decidit fer una treva en la guerra constant que té amb la seva 
germana i tots dos parlen sobre la mort de l’avi i sobre la vida en 
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general. Ona diu que no acaba d’entendre per què, però que Lídia 
està especialment amable amb ella. Al final, mig en conya, Ona li 
explica que s’ha hagut de prendre la pastilla del dia després perquè 
se’ls ha trencat un condó. Ona ho atribueix a l’ímpetu del seu jove 
amant, però Nil, més escèptic, diu que potser és que estava en mal 
estat.  
 
Lídia parla amb una amiga i li explica que la relació amb la seva 
fillastra va millor. Fins i tot es penedeix d’una cosa que va fer… Lídia 
acaba explicant a la seva amiga que estava tan desesperada amb 
Ona que va arribar a l’extrem de punxar-li els condons per veure si 
quedava prenyada i així aconseguia fer-la fora de casa. L’amiga no 
s’escandalitza excessivament, perquè coneix Lídia, però li diu que 
aquesta vegada ha anat massa lluny. Lídia hi està d’acord. Per sort, 
no ha passat res. 
 
Mauri 
 
El dia de l’enterrament d’Ignasi, Mauri descobreix que no té 
l’ordinador a casa. També veu que li han desaparegut fotos 
comprometedores que tenia amagades. En aquest moment truquen a 
la porta. Són els mossos d’esquadra, que tenen una ordre judicial per 
registrar la casa. Ho fan i no troben res.  
 
Mauri truca a Txell. S’imagina que ha estat ella la que ha fet 
desaparèixer l’ordinador. Ella no li agafa el telèfon.  
 
Mauri es vesteix per anar a l’enterrament d’Ignasi. Surt de casa 
abans de l’hora i camina pel poble, s’atura davant d’un bloc de pisos i 
s’espera. Al cap d’una estona surten Txell i Marc. Mauri s’hi apropa. 
Marc li demana secament que se’n vagi, però Txell li diu que no s’hi 
fiqui, parlarà amb el seu pare. Mauri li demana si ha estat ella la que 
ha destruït les proves. Ella li confirma. Li diu que no està segura del 
que ha fet. Que se sent malament amb ella mateixa. Potser hauria 
estat millor que anés a la presó. És el que es mereix. I se’n va.  
 
Mauri se’n torna a casa. Mentre al tanatori Mercè nota la seva 
absència, Mauri es va traient la roba de mudar que s’havia posat per 
anar a l’enterrament. Es queda amb calçotets i samarreta i es torna a 
ficar al llit.  
 
L’endemà rep la visita de la seva germana. (Veure línia Mercè).  
 
Sònia i Claudi.  
 
Sònia parla amb un fiscal i li explica el cas que té entre mans. A partir 
de les informacions que va trobar a l’ordinador d’Àngel ha anat 
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buscant i ha vist que hi ha una possible xarxa organitzada de suborn, 
xantatge i extorsió relacionada amb el món urbanístic de la costa.  
 
Sònia segueix tenint molts dubtes de si ella és la persona indicada 
per seguir aquest procés, però una barreja d’ambició i sentit del 
deure la fa continuar.  
 
Però, sobretot, la motivació principal de Sònia té noms i cognoms: 
Guillem Almeda. L’home que la va pressionar perquè deixés la 
investigació. Sònia no pot oblidar la seva cara recomanant-li que es 
dediqués a altres assumptes, ni la trucada intimidadora que li van fer. 
Sònia pensa anar a per totes. Lídia, Claudi i Almeda estan en el seu 
punt de mira. Si Estel Mas, la regidora, col·labora amb ella està 
convençuda que els podrà atrapar.  
 
Sònia parla amb Ernest sobre el seu germà. Sònia veu que Ernest 
s’ha implicat molt en tot plegat, (s’ha barallat amb Claudi i ha s’ha 
encarat a Guillem Almeda) i decideix ocultar-li que segueix implicada 
en el cas. Li diu que ella ho seguirà, però més de lluny. Li demana 
que ell també se n’oblidi, en la mesura del possible. Ernest diu que ho 
farà, no vol donar més voltes del compte a un tema tan espinós. A 
partir d’aquest moment Sònia no explicarà res del cas al seu marit, i 
ell tampoc li farà més preguntes.  
 
Estel explica a Sònia la trobada que ha tingut amb Claudi. (Veure línia 
Claudi.) Li diu també que tots dos estan d’acord a no veure’s més 
perquè tenen por de la reacció de Lídia. Sònia li recorda que li va dir 
que l’ajudaria i la importància que té que no perdi el contacte amb 
Claudi. Estel diu que si Claudi es torna a posar en contacte amb ella, 
no es negarà a veure’l. Vol ajudar-la. Sònia creu que si tenen 
paciència Claudi tornarà a fer el pas.  
 
Després que Estel rebi el missatge de Claudi, (Veure línia Claudi) 
Sònia en rep un de part de l’Estel dient que ha restablert el contacte 
amb Claudi Guitart. Sònia somriu, satisfeta. Quan Ernest li demana 
qui li envia missatges ella diu que no era res, una cosa de feina. I es 
fica al llit al costat d’Ernest.  
 
Claudi. 
 
Uns dies després de l’enterrament del pare, Claudi truca Estel. Li diu 
que vol veure-la. Entenem que Claudi li havia donat llargues, quan 
ella el va trucar abans de la mort d’Ignasi. Però ara ha decidit que la 
vol veure. Ella accepta. 
 
Estel i Claudi es veuen al xalet que és l’escenari de totes les seves 
trobades. Estel li diu que el va trucar perquè volia veure’l una última 
vegada. Lídia va incloure en el xantatge la condició que no el tornés a 
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veure mai més, però Estel s’ha adonat que necessitava una darrera 
trobada. Vol saber fins a quin punt Claudi ha estat fingint amb ella 
per aprofitar-se’n. Fins a quin punt la seva relació només ha estat 
engany i manipulació. (Estel està seguint les instruccions de Sònia, 
que li ha demanat que torni a apropar-se a Claudi per destapar el cas 
de corrupció.) Claudi jura a l’Estel que n’està enamorat, que al 
començament va seduir-la per aconseguir un benefici, però que va 
quedar atrapat i que ara la desitja amb una intensitat dolorosa. Estel, 
que s’ha vestit de manera sensual, diu que se’n va, només volia 
saber això abans que es deixessin de veure. Claudi li demana que no 
se’n vagi, encara. S’hi apropa, amb desig. Ella li diu que no vol que 
s’emboliquin, perquè li fa por la reacció de Lídia. Té una arma molt 
forta contra ella (la informació sobre la negligència professional 
comesa pel seu pare) i està convençuda que la utilitzarà.  
 
Claudi li diu que hi està d’acord: han de deixar de veure’s. Però 
voldria fer l’amor amb ella, una última vegada. Ella se’n separa i li diu 
que no li ve de gust. Prefereix quedar-se amb el record de les últimes 
vegades que es van trobar que no pas fer-ho ara, amb la consciència 
que no es tornaran a veure més.  
 
Quan Claudi torna a casa, Lídia li parla de la requalificació dels 
terrenys de la Pineda. Li diu que vol donar-li pressa a la regidora. 
Claudi contesta amb monosíl·labs. Lídia se n’adona i comença a 
punxar-lo. Que troba a faltar Estel? Potser es vol encarregar ell, de 
fer la gestió? Això sí, haurà de ser una gestió professional, perquè si 
no poden controlar la passió, ella s’encarregarà d’acabar amb tots 
dos. “Si passa, si et tornes a embolicar amb ella, ho sabré”, li diu 
amenaçadora. Lídia s’apropa, sensual i malvada a Claudi. Li diu que si 
necessita descarregar tensions ho ha de fer amb la seva dona. Claudi 
l’agafa i li fa l’amor d’una manera brutal.  
 
Després de fer l’amor amb Lídia, Claudi s’aixeca, se’n va al menjador 
i des d’allà envia un sms a Estel: “No faig res més que pensar en tu. 
Et necessito”.  
 
Restaurant. 
 
Durant la setmana el restaurant està tancat per la defunció d’Ignasi 
Guitart.  
 
Claudi és la persona encarregada de portar tot el tema legal referent 
a la mort d’Ignasi. Després d’arreglar tots els papers, contacta amb el 
notari per fer la lectura del testament del pare. Sergi li retreu que faci 
passar a la mare per aquest tràngol tenint la mort d’Ignasi tan 
recent. Però Claudi està interessat a conèixer el testament quan 
abans millor. Hi ha uns terrenys que el pare li havia promès que li 
deixaria i vol saber si pot comptar-hi o no.  
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Finalment, al cap d’uns dies, es fa la lectura del testament. El notari 
llegeix el testament en veu alta. Claudi rep els terrenys que 
esperava, Lluís també rep un petit terreny (això és una sorpresa, no 
massa agradable per a Lluís, perquè el pare li havia promès que li 
deixaria diners), Ernest i Sergi reben la meitat cadascun dels diners 
que hi ha en un compte corrent. El restaurant passa sencer a mans 
de la mare. Ernest queda estupefacte, el pare no va canviar el 
testament a favor seu, com li havia promès…  
 
Els Flaquer. 
 
La situació a la família Flaquer ha millorat molt, per als pares. 
Després de llençar la droga del fill al mar i d’enfrontar-s’hi al final de 
la temporada anterior, l’Albert Flaquer ha aconseguit mantenir la pau 
a casa seva. Joan menja el mateix que tots i ho fa sense protestar.  
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SETMANA 28 
 
Restaurant. 
 
Sortint del notari, Claudi acompanya Mercè i Sergi a casa i explica a 
la mare que Ignasi havia promès a Ernest que li deixaria el 
restaurant. La mort sobtada li devia impedir complir la seva voluntat. 
Mercè diu que pensarà alguna cosa per solucionar la situació i 
compensar Ernest. 
 
Arriba el dia que la família ha de tornar a obrir el restaurant. La mare 
reuneix els quatre fills a casa. Els diu que ha pres una decisió. No vol 
quedar-se ella amb la propietat sencera del restaurant. Se li fa massa 
gros. Per això ha decidit repartir la propietat en cinc parts iguals: els 
quatre germans i ella mateixa. Tots tindran el mateix poder, caldrà 
tenir una majoria simple per prendre les decisions importants. El dia 
a dia el portarà Ernest, que és qui més vinculat està al negoci. Ell 
serà el nou director del restaurant. Ernest rep les felicitacions dels 
germans amb expressió absent.  
 
El restaurant s’obre després de la setmana que ha estat tancat per 
defunció. Sembla que, de moment, no hi ha gaire feina. Ernest està 
tancat en si mateix, no vol parlar amb Sergi ni amb Claudi. Mercè 
encara no hi va, descansa uns dies més.  
 
Lluís torna a ser al bar del restaurant. Per la seva manera de ser, 
efervescent i inconstant, la crisi amb la mare ja ha quedat aparcada i 
sembla que ha recuperat la seva sociabilitat. Al bar hi ha també 
Daniel, que està seriós (fa pocs dies ha donat una pallissa a Mauri 
quan ha sabut que aquest tenia fotos de la seva germana de petita.) 
 
Sergi, a la cuina, explica com pot als treballadors que Mauri no 
tornarà, de moment. Els diu que necessita descansar i que de 
moment no està previst que torni. Maribel l’escolta, amb la mirada 
concentrada a terra. Ella i Marc són els únics que saben la veritat del 
que ha passat. Els treballadors de la cuina s’estranyen que Mauri no 
vingui ni tan sols a acomiadar-se. Sergi diu que han de preparar-se 
per portar la cuina sense ell. Tot es posa en funcionament per 
preparar el primer passe.  
 
Ernest està al capdavant del restaurant, teòricament com a director, 
però no està massa per la feina, sembla que estigui pensant en altres 
coses, distret, absent, amb una expressió entre el desconcert i 
l’angoixa. 
 
Ernest ha d’entrevistar una noia, la Jana, que ha enviat un currículum 
per entrar a treballar al restaurant. Ernest gairebé no escolta la noia, 
que s’esforça per sembla eficient i treballadora. Al final Ernest li diu 
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que pot començar a treballar l’endemà mateix. La noia queda 
agradablement sorpresa de que sigui tan fàcil. No sap si donar-li la 
mà i, al final li fa dos petons. És una noia expansiva i divertida, que 
treballarà d’ajudant de cuina.  
 
Arriben els primers clients i Ernest és l’encarregat de portar-los les 
cartes i explicar-los els suggeriments del dia. Ho fa, però a mitja 
explicació té un blanc. Ells li fan una pregunta sobre un plat concret i 
ell no sap què dir, es queda bloquejat. Ernest es treu la jaqueta, diu a 
Claudi que se’n va, que necessita respirar, i surt del restaurant.  
 
Al restaurant es crea una cert caos, després de la marxada d’Ernest. 
Claudi diu que han d’evitar trucar a la mare, que se n’han de sortir 
entre tots. Demana a Lluís que deixi el bar i que es posi a controlar la 
sala, amb ell.  
 
Entre Claudi i Lluís supleixen l’absència d’Ernest durant el passe de 
migdia. Tothom està més alerta i treballa més concentrat. Se’n surten 
perfectament. Claudi felicita Lluís, que ha treballat de manera seriosa 
i ha demostrat que, en situacions de crisi, sap donar la cara. Lluís 
està encantat de la vida.  
 
Ernest. 
 
Claudi va a buscar Ernest, a casa seva, després que aquest se n’hagi 
anat del restaurant. (Veure línia restaurant.) Li demana explicacions 
sobre el què ha passat. Ernest li diu que ha tingut un moment de 
pànic, ha sentit que necessitava sortir d’allà o explotaria. Claudi li 
explica que se n’han sortit, però que necessiten que sigui allà pel 
passe de la nit. Ernest li diu que ha reflexionat i que, de moment, no 
pensa tornar al restaurant. Claudi li pregunta si no està content, si no 
en té prou amb què la mare l’hagi fet director del restaurant. El 
restaurant és de tots els germans i en part se n’alegra, però per 
l’altra ho troba tot terriblement absurd. Fa massa anys que es deixa 
la pell en una cosa que no és seva. Claudi li recorda que el restaurant 
també és seu, en una cinquena part. Però Ernest pensa que ell ja ha 
treballat durant molts anys en aquest restaurant que ara és de tots, 
potser ha arribat el moment que els altres també treballin una mica 
per ell.  
 
L’endemà Mercè es presenta a casa d’Ernest. La dona, que està trista, 
nerviosa i angoixada pels esdeveniments, (Veure línia Mercè) no 
enfoca gaire bé la conversa amb el seu fill. L’acusa de voler el 
restaurant per ell sol i voler ser més que els seus germans. Ernest 
salta, això és l’últim que li faltava per sentir. Hi ha una forta discussió 
entre mare i fill. Al final, Ernest, fora de sí, diu que el restaurant 
havia de ser per ell perquè el pare així ho havia volgut i que així 
hagués estat si no s’hagués ofegat a la piscina… en circumstàncies 
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que encara no s’han aclarit del tot. I li acaba etzibant a Mercè que 
encara que els germans s’han posat d’acord per creure la seva versió, 
la realitat és que tenen molts dubtes sobre el que va passar en 
realitat. Mercè li clava una bufetada i se’n va, desfeta, de casa 
d’Ernest.  
 
Al vespre, Ernest parla amb Sònia de la conversa que ha tingut amb 
la seva mare. Sònia li recomana que parli amb ella, que li demani 
disculpes pel que li ha dit. Però Ernest està massa enfadat i dolgut 
amb Mercè. Està convençut que la seva mare ha comès una injustícia 
amb ell. Una injustícia que és la mostra evident del poc que la seva 
mare sempre l’ha valorat. Ell ha estat el fill que més s’ha preocupat 
per ella, i el que menys ha rebut. Sònia intenta fer-li veure que 
s’equivoca, pensant així. Però Ernest no pot raonar sobre aquest 
tema. 
 
L’endemà Ernest es creua amb Mercè, per un carrer al mig de Sant 
Climent. Ernest gira la cara per no saludar la seva mare.  
 
Un cop tombada la cantonada s’atura un moment per agafar aire. És 
conscient que el gest que ha fet haurà ferit profundament la seva 
mare.  
 
Mercè. 
 
Mercè visita Mauri regularment. L’ajuda a tenir el pis endreçat i mira 
de parlar-hi. Mauri s’està ofegant en una depressió terrible i Mercè el 
vol ajudar. La dona creu en el seu germà. (Veure línia Mauri). Mercè 
s’enfronta a Mauri, amb determinació i sense embuts: li demana des 
de quan li agraden les nenes, quantes vegades s’ha enamorat, etc. 
Mercè pensa que el que li ha passat al seu germà és una debilitat, 
una malaltia que es pot curar si Mauri no defuig mirar-se de cara les 
seves pròpies misèries. D’alguna manera, Mercè projecta la seva 
pròpia culpa i necessitat de redempció en el germà. Com si 
aconseguint la salvació de Mauri es salvés ella, també. Totes dues 
són culpes molt interiors, perquè, segons la visió de Mercè, cap dels 
dos ha fet res. Ni ella va empènyer el seu marit, ni ell ha tocat mai 
cap nena. Aquests són els pensaments que té Mercè mentre obliga a 
Mauri a enfrontar-se amb els seus fantasmes. Però Mauri està molt 
tancat i arriba un moment que ella es veu incapaç d’anar més enllà.  
 
Mercè se sent sola i desemparada. Mauri està malament i ella el vol 
ajudar, però no sap com fer-ho.  
 
Després de la fugida d’Ernest del restaurant, Mercè va a veure el seu 
fill. (Veure línia Ernest) 
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Després de sortir de casa d’Ernest, Mercè camina com una ànima en 
pena pel passeig. El mossèn s’hi apropa, l’estava buscant. Li explica 
que s’ha anat a confessar, a un altre mossèn: “no m’estava 
comportant bé, amb tu, Mercè.” Mercè es posa a plorar. El mossèn la 
consola i li demana que torni a l’església. Ella li diu que li sembla que 
ha perdut la poca fe que li quedava. Ell contesta que no creu que això 
sigui veritat, però que si ho és, que deixi que ell l’ajudi com a amic. El 
mossèn li ofereix el braç, ella s’hi repenja i tots dos passegen per la 
platja, en silenci.  
 
L’endemà, el mossèn es presenta a casa de Mauri. Li diu que vindrà a 
veure’l cada dia. I que si vol confessar-se ho podrà fer, però que si 
només vol parlar, ell l’escoltarà. A partir d’aquest moment el mossèn 
anirà a casa de Mauri i farà les funcions d’amic i de psicòleg.  
 
Mercè es creua amb Ernest, pel mig del poble. Mare i fill no se 
saluden.  
 
Mercè, després de tombar la cantonada, s’ha de parar perquè li falta 
l’aire. S’ha tensat de tal manera veient que el seu fill li girava la cara 
que té un atac d’ansietat. Mercè s’arrauleix al mig del carrer, 
respirant amb dificultats, sense que passi ningú per socórrer-la.  
 
Txell. 
 
Mauri espera Txell a la sortida de la Fonda. Ella, quan el veu, es 
tensa. No vol parlar amb ell, ja li va deixar clar. Se’l treu de sobre 
amb una empenta i se’n va. Mauri se’n va cap a casa, fet pols.  
 
Txell està nerviosa i tensa al restaurant. No fa res bé. Uns clients 
havien demanat un vi i ella en porta un altre, se li trenca un tap i es 
posa més nerviosa del compte… Marc intenta ajudar-la, però ella no 
es deixa. Li explica que el seu pare l’ha vinguda a trobar a la sortida 
del restaurant. Ja li va dir que no el volia veure més, però ell encara 
insisteix. Això la fa estar encara pitjor.  
 
Marc es presenta a casa de Mauri. Li diu que no torni a apropar-se a 
Txell. Mauri es rebota i treu caràcter. Fa quatre dies ell era el seu 
jefe, ja està fart que li parli d’aquesta manera. A més, la Txell és la 
seva filla, ell no li pot prohibir veure-la. Marc es posa agressiu, l’agafa 
amb violència i li diu que si el torna a veure voltant pel restaurant li 
trencarà la cara. Tant li fa que hagi estat el seu jefe, o que sigui el 
pare de Txell, per a ell només és un pervertit a qui agraden les 
criatures i que ve a emprenyar la seva nòvia.  
 
Txell i Marc parlen al bar del restaurant, un cop acabada la feina. 
Marc li diu a Txell que estigui tranquil·la, el seu pare no s’hi tornarà a 
acostar. Li explica que l’ha anat a veure i Txell s’enfada amb ell. Li 
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diu que no s’hi fiqui. Marc s’emprenya. Com vol que no s’hi fiqui? Ella 
és la seva nòvia. Està desesperat, no sap què fer: si parla sembla que 
ella no en tingui ganes, si calla té la sensació que ella està esperant 
alguna paraula que ell mai sap quina és. I per una vegada que troba 
una manera d’ajudar-la… Txell li diu que ara mateix no hi ha cap 
manera d’ajudar-la. Ell li suggereix que vagi a un psicòleg, però ella 
es rebota: qui hi hauria d’anar és el seu pare, no pas ella. Finalment, 
Txell es calma una mica, Marc li fa un petó, i després un altre, una 
mica més apassionat. Ella l’aparta. En aquests moments no té ganes 
de res. 
 
A la sala, Txell té una discussió amb un client perquè li ha hagut 
d’obrir dues ampolles d’un vi. El client diu que no estan bé i ella diu 
que aquell vi és així, no és que tingui cap defecte. El client és una 
mica impertinent i ella li acaba dient que no hi entén res. Que per 
més que es vulgui fer l’important és un ignorant que no sap 
absolutament res de vins. Claudi ho veu i l’obliga a disculpar-se. Txell 
ho fa, però, rebotada, acaba tirant una copa de vi sobre la camisa del 
client.  
 
 
Lídia i Ona. 
 
Ona arriba a casa, un dia a altes hores de la nit. Treu un paquet de 
condons de la bossa i se’l mira amb atenció. El llença a la brossa. 
Entenem que ha tornat a fer servir un dels condons foradats per Lídia 
i se li ha trencat.  
 
Ona es queda reflexionant. Al cap d’un moment obre un condó, 
l’omple amb aigua de l’aixeta i veu que hi ha un forat per on s’escapa 
l’aigua. Al cap d’un moment, el condó es trenca. Fa la prova amb un 
altre i el resultat és exactament el mateix. Es mira un condó sense 
desprecintar i veu que hi ha un foradet minúscul. Tots els que queden 
tenen aquest mateix foradet. Ona no entén res.  
 
Al vespre, sopant a casa, Lídia segueix amb la seva amabilitat. Ona 
de cop, es fixa en l’agulla de pit de Lídia, que està sobre la taula. Es 
queda una estona mirant-la, fixament. De sobte, Lídia fa una 
referència al sortir de nit i Ona té un flaix. Recorda el moment que 
Lídia li va dir que no s’oblidés dels condons…. i lliga caps. Lídia és la 
que li ha punxat els preservatius. Ona es mira la seva madrastra 
entre atònita i espantada pel que ha descobert. 
 
 
Claudi. 
 
Estel parla amb Sònia. Li explica el que va passar amb Claudi i el 
missatge que aquest li va enviar a última hora. Sònia, que se sent 
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una mica culpable per estar utilitzant la regidora com a esquer, 
demana quins són els sentiments que té Estel cap a Claudi. Aquesta li 
explica que per una part l’odia, perquè sap que la va seduir per 
interès, però per l’altra segueix sentint-se atreta per ell. De tota 
manera Estel té clar que no vol seguir sent l’amant de Claudi. Sònia li 
demana que li contesti el missatge. Vol que no el deixi escapar per 
tenir alguna oportunitat d’enxampar-lo, a ell i a tota la trama de 
corrupció que hi ha al darrere. Estel diu que s’ho pensarà. Per un 
costat li agradaria col·laborar a desmuntar la xarxa de corrupció, però 
per l’altra li fa por fer aquest doble joc. Ella és una regidora 
d’urbanisme, no una espia.  
 
Estel envia un missatge a Claudi. “A mi també m’agradaria veure’t. 
Però no pot ser. Ho sento.” 
 
Sònia parla amb el seu col·lega, a la fiscalia. Se sent malament pel 
que li està demanant a Estel, però creu que és l’única manera 
d’atrapar a Guillem Almeda, a qui té ficat entre cella i cella. L’home 
semblava que no tenia cap punt dèbil i ara, per primera vegada, veu 
la possibilitat d’enxampar-lo. No vol deixar-ho de cap manera, ara 
que sent que està tan a prop del seu objectiu. 
 
Lídia Almeda va a trobar Estel a la sortida de l’ajuntament. 
Amablement li demana com està la requalificació que va signar. La 
regidora li diu que ella ja ha fet la seva part, ja ha signat la 
requalificació. Ara falta que ho aprovi el consistori, i no serà fàcil. 
Lídia li diu que no es preocupi per això, que ells tenen molts amics al 
consistori municipal. Estel diu que farà el que pugui, però que els 
tràmits poden durar més d’un any. Lídia s’inquieta, no poden esperar 
tant. Estel diu que no hi pot fer més. Però Lídia no es dóna per 
vençuda tan fàcilment. Li recorda que té una informació que pot 
enfonsar la reputació del seu pare per sempre, o sigui que és millor 
que no la faci esperar massa. Quan Lídia se n’ha anat, Estel, 
conscient que està atrapada pel xantatge que li fan, envia un sms a 
Claudi per trobar-se. 
 
Lídia parla amb el seu pare i li explica la situació amb la regidora. 
Guillem Almeda li diu que segurament és cert que la regidora no pot 
fer res per accelerar la requalificació. Però si tenen tanta influència 
sobre ella la poden aprofitar per altres temes... 
 
Lídia parla altre cop amb Estel. Li explica que el seu pare, Guillem 
Almeda, fa temps que té una obra per construir parada per falta de 
permisos. És un hotel al mig del poble. Estel sap perfectament de 
quina obra es tracta, i no té el permís d’obres perquè els edificis que 
s’hi projecten superen els dotze metres d’alçada permesos a la zona. 
Estel diu que no pot canviar l’ordenança municipal i Lídia contesta 
que segur que pot fer alguna cosa. Sobretot tenint en compte el que 
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s’hi juga. A mitja conversa amb Lídia, Estel rep una trucada al mòbil. 
Estel mira qui és: Claudi. Despenja el telèfon i fa veure que és el seu 
pare. Quan penja, Lídia somriu i li diu: “Es nota que t’estimes al teu 
pare. O sigui que vigila.” Quan Lídia se n’ha anat, Estel truca a Sònia 
i li explica el que acaba de passar. 
 
Sònia està encantada pel pas endavant que ha fet Lídia. És perfecte. 
Guillem Almeda està a punt de posar-se a tret. És una magnífica 
notícia. Sònia demana a Estel que els digui que estudiarà el projecte 
de l’hotel, que farà alguna cosa per aconseguir-los els permisos que li 
demanen.  
 
Estel contacta amb Lídia. Li diu que la vol veure. Queden en algun 
lloc discret del poble. Estel ja estudiat el que li demana, els permisos 
per a la construcció de l’hotel, i ho farà. Però que vol alguna cosa a 
canvi. És perillós i s’hi juga molt. Ells guanyaran molts diners amb 
aquest projecte, és just que ella també en tregui alguna cosa. Lídia, 
estranyada pel canvi d’actitud d’Estel, li diu que no li pensa donar cap 
comissió. Estel diu que si no hi ha comissió, no hi ha tracte. Ha estat 
pensant en les conseqüències del que farà i, tard o d’hora, haurà de 
marxar del poble. Pot anar a la presó, per una cosa així. O sigui que 
vol diners. Està pensant en la possibilitat d’anar a viure a l’estranger, 
amb uns parents. I si es veu obligada a fer això, perdrà el seu sou de 
regidora per sempre. Vol la compensació o si no, no ho farà i 
s’atendrà a les conseqüències. Lídia diu que hi pensarà. 
 
Claudi torna a trucar Estel. Aquest cop la regidora agafa el telèfon. Li 
explica que abans tenia la seva dona a davant. Claudi diu que 
necessita veure-la, no pot esperar més. Estel accepta quedar amb ell 
en un lloc apartat. Aniran amb molt de compte. Claudi diu que vigili 
que no la segueixi ningú, que doni trenta voltes abans d’arribar al lloc 
per assegurar-se de que no l’han seguida.  
 
Estel arriba al lloc on ha quedat amb Claudi, un aparcament de cotxes 
a la sortida d’un poble, lluny de Sant Climent. Estel ha vigilat molt i 
està segura de que no l’ha seguida ningú. Claudi ja hi és. Claudi diu a 
Estel que la troba molt a faltar, li agradaria que se seguissin veient. 
La mira amb desig i s’hi apropa per fer-li un petó. Estel aparta el cap 
bruscament. I li diu, en veu baixa: “ens estan vigilant.” Claudi, 
desconcertat, s’adona que l’han seguit. En un dels cotxes aparcats, hi 
ha un home amb una càmera. Estel fa com si rebutgés Claudi. I se’n 
va.  
 
Al cap d’un moment, Claudi també es fica al cotxe i arranca.  
 
Lluís. 
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Lluís està emprenyat pel terreny que el pare li ha deixat. El va a 
veure amb Joan Flaquer. Aquest li diu que si se’l ven en traurà uns 
bons calerons. Però Lluís se’l mira del dret i del revés i ja comença a 
agradar-li més. Imagina que s’hi podria construir una casa i deixar el 
pis rònec on viu al mig del poble. Hi podria ser feliç, amb la seva 
nòvia. “Quina nòvia?”, li demana Joan. Lluís diu que es buscarà una 
nòvia i deixarà la mala vida i de fer el burro i que se’n vindrà a viure 
aquí, en una casa que es farà construir al seu gust. Potser aquest és 
el missatge que li ha volgut donar el seu pare. Joan se’n fot, però per 
Lluís aquest terreny s’ha convertit en el símbol d’una nova etapa a la 
eva vida.  s

 
 


