TÍTOL:
VALOR:

El senyor tortuga
Actualment volem que tot sigui ràpid. Per això cal aprendre a tenir
paciència, a esperar sense desesperar-nos, a valorar la lentitud.

HÈCTOR:

(XIULANT) Afanya’t, Sergi. Sembles una tortuga.

SERGI:

Però per què teniu pressa?

HÈCTOR:

Volia arribar a temps a l’estació d’autobusos. Ens havíem
compromès a recollir uns nens que venien a conèixer la nostra
escola.

SERGI:

Estic preparat.

HÈCTOR:

No sé com l’aguanto. És el meu germà, però la seva tranquil·litat
em desespera.

SERGI:

Què en treus, d’estressar-te? Tranquil.

HÈCTOR:

I ara, per què no arriba aquest senyor que ens havia de venir a
recollir?

SONA EL XIULET DE LA CAMIONETA
HÈCTOR:

Havia quedat que vindria a buscar-nos a les vuit del matí, però va
haver d’anar a canviar una llanta i va arribar mitja hora més tard.

SO DE COTXE EN MOVIMENT
HÈCTOR:

Jo mirava el rellotge i m’enfadava encara més. No entenia per
què m’havien de passar aquestes coses. Em vaig posar tan
nerviós que el conductor de la camioneta se’n va adonar.

XOFER:

A quina hora arriba l’autobús?

HÈCTOR:

D’aquí a quinze minuts.

XOFER:

Tenim prou temps. Som-hi.

ACCELERA FORT...
HÈCTOR:

El Sergi i jo vam obrir uns ulls com taronges i ens vam quedar
glaçats com el marbre. Aquell senyor va pitjar a fons
l’accelerador.

XERRIC DE PNEUMÀTICS QUE AGAFEN EL REVOLT A GRAN VELOCITAT
SERGI:

(ESPANTAT) Necessito una bossa. Auxili! (NÀUSEA)

HÈCTOR:

No només arribàvem tard, sinó també marejats.

SERGI:

(ESPANTAT) Senyor, sisplau, que podem anar més a poc a poc?

XOFER:

Tranquils, nois... Aneu amb un conductor professional.

FRENADA
XOFER:

Gos del dimoni!

CRITS
HÈCTOR:

Finalment la camioneta es va aturar. A fora, un gos mort i ple de
sang; a dins, el Sergi i jo amb l’ai al cor.

SERGI:

Em sap greu, però mai més no tornaré a anar amb un conductor
professional com vostè.

XOFER:

(DEFENSANT-SE) Però la culpa l’ha tingut aquest gos, no pas jo.

HÈCTOR:

Un cotxe ens va recollir i vam arribar a l’estació. Ja ens
esperaven. De tornada vam agafar un taxi, i el Sergi no va treure
l’ull del velocímetre ni un instant.

SO DE L’INTERIOR DEL TAXI
SERGI:

El felicito, senyor Tortuga.

XOFER 2:

Que què?

SERGI:

(RIENT) És un afalac, senyor. Quan ha vist vostè una tortuga
estavellada?

