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Seqüència	1	
Trucades	des	de	casa 

 

Seqüència: 1 Escena: 1 

Lloc: Casa Interior 

Menjador 

Temps: Tarda 

Personatges: Óscar i Michael. 

Acció:  

 

Truco a en Michael per quedar i veure l’ antiga escola que ara és 

un internat. 

Diàleg: 

(hola ?) 

Hola Michael, fa temps que et vull trucar però amb la feina de l’insti no he tingut 

temps. Com estàs?     

(hola sí bé i tu?) 

Molt bé, gràcies! Et volia preguntar una cosa.   

(què vols?) 

Et deixen quedar demà per estar una estona amb tots els nostres amics d’abans i 

visitar la nostra exescola perquè he escoltat que han fet un internat. 

(sí val!) 

Truca al Roger i així quedem amb tots. 

(Val, adéu!) 

Dew. 

 

 

 

 

 

 



Seqüència:  1 Escena: 2 

Lloc: casa (interior) Temps: tarda 

Personatges: Michael i Roger. 

Acció:  En Michael truca a en Roger.  

Diàleg: 

(Agafo el telèfon i truco al Biel). 

Michael-Hola Roger, quant de temps! Com et va l’institut? 

Roger -Bé. I a tu?  

Michael -També, gràcies. Com t’ha anat l’ any? Què has fet? 

Roger -He estat jugant i estudiant. 

Michael -Què has estudiat? 

Roger- Ed. física.   

Michael -Ah! per cert, l’ Óscar m’ha trucat i diu si quedem demà a la tarda després de 

berenar.  

Roger- Una cosa, arribaré una mica més tard, és que he de fer un vídeo de youtube 

amb el Toni. 

Michael- Ah! ets youtuber ? 

Roger- Sí! 

Michael - Quant  trigaràs, per cert? 

Roger- Uns minuts, no més.  

Michael- Val, fins demà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seqüència: 1 Escena: 3 

Lloc: casa- interior- habitació Temps: tarda 

Personatges: En Roger truca a en Toni 

Acció:  Truco a Toni 

Diàleg: 

Hola Toni, com et va l’insti? 

(hola) 

( i a tu?) 

Em va bé, no em puc queixar, gràcies! 

(què volies?) 

Pots venir demà, a la pista? ja t’explicaré després.  

(espera que ho pregunto...sí que em deixen). 

Val,  truca al Marc i així quedarem tota la antiga classe de sisè.  

(D’acord) 

Doncs fins demà que gravarem el vídeo, adéu. 

(Hahaha fins demà)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seqüència: 1 Escena: 4 

Lloc:  casa interior Temps: tarda 

Personatges: Toni i Marc  

Acció:  En Toni truca per telèfon al Marc per quedar a l´antiga escola. 

Diàleg: 

(Toni agafa el telèfon i prem el número). 

-Toni. Ei Marc com estàs! Fa molt temps que no ens veiem!  

-Marc. Jo bé i tu ? 

-Toni. Jo també estic bé. Et truco per dir-te que si demà pots venir a veure l’antiga 

escola.  

-Marc. Ara li pregunto als meus pares (Marc marxa uns segons a preguntar). 

Sí, sí que em deixen. 

-Toni. Molt bé, ens veiem demà.  Hauries de trucar a la Samantha per anar-hi tots 

plegats.  

-Marc. D’acord. Adéu. 

-Toni. Adéu (en Toni penja el telèfon i se’n va a fer una altra cosa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seqüència: 1 Escena: 5 

Lloc: casa-interior-habitació Temps: tarda 

Personatges: En Marc truca a la Samantha 

Acció: Marc diu a la Samantha que queden a l’internat. 

Diàleg:  

n- Hola sóc el Marc! 

l- Hola Marc! Com estàs?  

n- Ens estem trucant els antics amics de l´ escola per anar a visitar-la. 

l- Val. 

n- Com t`ha anat el trimestre?  

l- Fantàstic, ahir vaig treure un deu (feliç). 

n- Felicitats! El 2 de març estàs a casa? 

l- Sí. 

n- Es que el Toni m’ha trucat i m’ha dit que si podem quedar a la pista de l’antiga 

escola. Pots trucar a la Carla i ens veiem demà passat com  t’he dit? 

l- Sí, clar. 

n- Adéu i gràcies 

l- Adéu.                

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seqüència:     1 Escena: 6 

Lloc: casa- habitació Temps: Tarda 

Personatges: Samantha i Carla 

Acció:  

 

La Samantha truca a la Carla i li comenta poder quedar a la 

pista, amb tots els amics d’abans. 

Diàleg: 

L- Hola Myriam que està la Carla?? 

M- Sí ara s’hi posa!  

X- Hola 

L- Hola pots quedar el dia 2 de març? 

X- Sí, qui anirà?? 

L- De moment els nois i jo!  

X- Val, ara li pregunto a la meva mare. 

X- Sí que puc, a quina hora?? 

L- A les 5 de la tarda. 

X- Val, gràcies  

L-  Com estàs?? 

X- Molt bé i tu? 

L- Molt bé! 

X- Tinc unes ganes de quedar amb tu!! 

L- Jo també. 

X- Com et va l’institut? 

L- Les notes em van molt bé però és una mica difícil i a tu?? 

X- Molt bé! 

L- Et trobo a faltar moltíssim! 

X- Jo també. 

L-  Fins demà passat que he de sortir a comprar.  

X- Dw, fins demà. 

L- Espera un moment, que et pots encarregar de trucar a l’ Evelyn? 

X- Sí, tu tranquil·la. 

 

 

 

 

 

 

 



Seqüència: 1 Escena: 7 

Lloc: a casa, menjador Temps: tarda 

Personatges: Carla i Evelyn 

Acció:  La Carla truca a l´ Evelyn per informar-la i poder quedar. 

Diàleg: 

X- Hola sóc la Carla que està l’Evelyn? 

MN- Sí, ara s’hi posa. 

X-Gràcies. 

N-Hola? 

X-Hola, què tal estàs? Fa molt de temps que no et veig. 

N-Molt bé i tu? 

X-Genial, jo també! 

N-”Bueno” i què volies? 

X-Et volia preguntar si podies venir a una sortida que farem tots els nens de la nostra 

antiga classe, per anar a veure l’escola que la Samantha m’ha dit que ara és un 

internat. 

N-Espera que ho he de preguntar. 

X-Val, jo espero, tranquil·la. 

N- Sí que puc, quin dia quedem? 

X-Genial, doncs demà mateix.  

N-Allà estaré. 

X-Ah, per cert, pots trucar tu a l’Angeline? 

N-Sí, clar. 

X-Genial, fins demà! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seqüència: 1 Escena: (8) 

Lloc: Interior (Casa) Temps: De Nit 

Personatges: Evelyn i Angelin 

Acció:  L’ Evelyn Truca a l’ Angeline 

Diàleg: 

Evelyn: Hola!. 

Angelin: Hola!. 

Evelyn: Com estàs ?. 

Angelin: Bé!!  i tu ?. 

Evelyn: Jo estic bé, escolta!! et volia pregunta una cosa… . 

Evelyn: Volia saber si podries quedar demà per anar a visitar la nostra  exescola?. 

Angelin: Em… m’agradaria molt però no puc, és que… estic de vacances al Carib, i no 

torno fins el dia 22 de maig .. 

Evelyn: Ah?!... . 

Evelyn: Aleshores no pots venir! . 

Angelin : Exacte!. 

Evelyn: Doncs no passa res, passa-t’ho bé a les vacances i no oblidis fer-te fotos que 

les vull veure. 

Angelin :D’acord! volies alguna cosa  més?. 

Evelyn: Mmmm…… sí! . 

Angelin :Què vols?. 

Evelyn : Volia preguntar-te com et va l’ institut!!!!!!!?????. 

Angelin :Ah doncs, em va genial! trec bones notes sóc popular a l’institut, en conclusió 

Genial!. 

(Evelyn es queda una mica “enfurrunyada”). 

Evelyn: M’has d’explicar alguna cosa més? perquè  ja no puc parlar més, d’acord?. 

Angelin :Val doncs adéu!!!!! petons i que vagi molt bé  l’excursió!!!. 

Evelin: Igualment, i a tu les vacances!. 

ja! ja! ja! . 

(es riuen les dues a la vegada). 

Angelin: Doncs adéu!!. 

(i penja abans  que pugui dir adéu). 

 

 



Seqüència	2 

Escena 1. Visitar l'antiga escola. 

Seqüència: 2 Escena: 1 

Lloc: Exterior i interior Temps: Matí 

Personatges: Grup 

Acció:  El grup es veu després de molt de temps. 

 

(el	grup,	arriba	a	l’escola	i	es	saluden	abraçant-se). 

Carla:	-	Hola	a	tothom!	Quant	de	temps	sense	veure-us.	(diu	amb	un	somriure) 

Samantha:	-	Quina	alegria!	per	fi	ens	tornem	a	veure.	(diu	amb	to	alegre) 

Marc:	-	Hola,	com	us	va	l’insti? 

Oscar:	-		A	mi	molt	bé,	entrem	ja	que	estic	impacient! 

Evelyn:	-	Espera,	encara	falten	en	Toni		i	en	Roger!	(diu	preocupada) 

Gaizka:-A	mi	m’han	dit	que	vindrien	una	mica	més	tard! 

Samantha:	-	Mira	ja	vénen!	Estan	allà,	en	quant	arribin	entrarem. 

Toni:	 Ja	 estem	aquí	 (diu	mentre	 corre)-és	que	estàvem	gravant	un	 vídeo	de	

Minecraft	al	youtube	. 

		Roger:	-	Jo	estava	amb	el	Toni	gravant	el	vídeo. 

Carla:	-	Doncs	entrem!!	(	diu	contenta	i	alegre) 



(	entren	dins	de	l’internat	i	a	l’	entrar	veuen	que	està	tot	destruït):						 

 

Evelyn:	-		Mare	meva,	està	enderrocat!!	(diu	molt	espantada) 

Toni:	Però	com	ha	canviat	això	!!! 

Oscar:		-		Quina	pena	que	estigui	així!! 

Carla:-	Fins	i	tot	hi	ha	teranyines! 

Marc:	-	Ostres	tu,	mireu!	El	menjador	de	l’escola. 

Roger-	Està	destrossat	igual	que	totes	les	classes! 

Evelyn:	-	Fins	i	tot	l’	arbre	que	vam	fer		l’any	passat	encara	està. 

marc:-	Què	ha	passat	aquí	pensava	que	era	un	internat	(diu	estranyat) 

Toni:-Ei	nois	mireu	què	posa	a	aquest	diari	(agafa	un	diari	mig	trencat	del 

terra). 

Evelyn:-(llegeix	 el	 diari	 que	 té	 el	 Toni	 a	 les	 mans)	 ESCOLA	 TANCADA!!!!!!	

Després	de	la	desaparició	de	tres	nens	l’escola	ha	estat	tancada... 

Roger:	-	Què	els	hi	haurà	passat	a	aquests	nens	i	a	on	estaran	? 

Oscar:-	Això	comença	a	fer	por,	millor	que	sortim! 

(Arriba	un	mestre	i		comença	a	fer	una	petita	explicació). 

Mestre:	-	Heu	de	sortir	d’aquí!	Aquest	internat	esta	maleït!	(		diu	mort	de	por) 

Roger:		-	Què	vols	dir	amb	això?	 

Carla:	-	I	tu	què	fas	aquí	llavors	? 



Mestre:	-	No!	heu	de	sortir	d’aquí!!.	(empenta	els	nens	per	obrir-se	camí	i	surt	

corrents). 

Samantha:	-	Però,	què	volia	dir	amb	això? 

Marc:	No	ho	sé,	però	hem	de	sortir	d’aquí,	anem	a	passejar	perquè	ens	doni	

l’aire.		(	diu	decidit). 

Toni:	Sí	serà	el	millor	que	podríem	fer,	aquest	lloc	em	fa	mala	espina. 

Samantha:	-	A	mi	també	em	passa	el	mateix. 

Tots:	D’acord,	anem	a	passejar-hi	doncs. 

(Surten	de	l’internat	i	van	a	caminar	al	bosc) 

Evelyn:	Què	vol	dir	què	està	maleït?!	(diu	espantada). 

Carla:	 No	 ho	 sé	 però	 deu	 haver	 passat	 alguna	 cosa	 perquè	 estigui	 així	 de	

destrossada	l’escola	. 

Gaizka:	 Potser	 han	 arribat	 uns	 extraterrestres	 i	 han	maleït	 l’escola?!!	 O	 	 ha	

vingut	un	tiranosaurius	rex	i	s’ha	espantat	i	per	error	l’ha		destrossat		?? 

Marc:	Qui	sap	però	aquestes	idees	són	una	mica	boges. 

(comencen	tots	a	riures) 

Gaizka:	Sí,	tens	raó. 

Samantha:	 La	 veritat	 és	 que	 l’escola	 està	 molt	 canviada	 des	 de	 l'última	

vegada	que	la	vam	veure. 

	Oscar:	Samantha	crec	que	tens	raó,	està	tota	diferent. 

Toni:	-	Home	clar,	si	està	destrossada	normal	que	estigui	diferent 



Gaizka:-	Val,	us	sembla	bé	que	ens	veiem	la	setmana	vinent	per	explorar. 

(Tothom	està	d’acord). 

Comiat!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



					Seqüència	3	
Escena	1.	Investiguen	una	mica. 

Seqüència: 3 Escena: 1 

Lloc: Interior i exterior Temps: Matí 

Personatges: Grup 

Acció:  El grup vol saber què li ha passat a l’escola i als nens desapareguts. 

 

 

A	la	setmana	següent… 

 

(Tots)-	Hola! 

(Carla)-	Avui	he	tingut	un	somni	estrany. 

Samantha-	A	mi	també	m’ha	passat	i	moríem	tots	lentament. 

Michael	-	Com	ha	sigut	el	vostre	somni? 

Oscar	-	Hi	havia	algú	o	una	cosa	que	ens	matava. 

Marc-	Quina	por! 

Toni-	I	si	ens	passa	de	veritat? 

Roger-Quina	tonteria! 

Evelyn-	Millor	que	marxem	a	casa! 

Carla-Va	deixeu-vos	estar	de	somnis	i	anem	a	investigar! 

 

(interior	classe) 

 

Samantha-Segueix	destrossat. 



Oscar-	Sembla	que	està	pitjor	que	abans. 

Marc-És	com	si	hagués	vingut	algú	i	ho	hagués	destrossat	encara	més! 

Evelyn-Anem	a	buscar	una	mica	a	veure	si	trobem	més	documents.	 

Michael-Ei	nois!	he	trobat	aquest	papers!		 

Toni	-	Això	fa	una	mica	de	por! 

Roger	-Va	marxem	a	casa!!!!!!!!!!!!!!! 

Carla-	En	comptes	d’	anar	a	casa	podem	anem	al	bosc	i	deixem	estar	això. 

 

(A	 l’	 Evelyn	 se	 li	 cau	 el	mòbil	 sense	 adonar-se’n	 ni	 ella	 ni	 ningú	 i	 se'n	 van	 al	

bosc) 

 

Toni-	Què	fem	ara? 

Samantha-	Com	podem	saber	què	va	passar	realment? 

Michael-		Per	on	comencem?	no	sabem	on	guarden	els	documents! 

Carla-	I	si	anem	buscant	per	totes	les	aules	i	sales? 

 

 

(Evelyn	veu	que	no	té	el	mòbil) 

 

Evelyn-Ei	que	m’he	deixat	el	mòbil! 

Oscar-Segur	que	està	a	casa. 

Samantha-Sí,	no		facis	cas! 

Toni-I	crec	que	no	el	tenies	quan	has	vingut. 

Roger-Nooo,	que	l’Evelyn	no	pot	viure	sense	un	mòbil	(diu	fent	broma). 

 

(Tothom	es	riu	menys	l’Evelyn). 

 

Michael-	No	t’enfadis	Evelyn	que	és	una	broma!!! 

Marc-Jajajajaj	I	a	sobre	té	gràcia. 



Evelyn-	No	és	veritat! 

 

(De	sobte	Evelyn	desapareix) 

 

   

Escena 2. Evelyn desapareix i torna a aparèixer.  
Seqüència: 3 Escena: 2 

Lloc: Interior i exterior Temps: Matí 

Personatges: Grup 

Acció:  Evelyn desapareix per primer cop.  

 

 

(Carla)	-	Eh!!!	On	està	l’Evelyn???		Fa	temps	que	no	la	veiem!!!! 

		(Toni)	-	És	veritat,		potser	li	ha		passat	alguna	cosa,	no	creieu	? 

		(Oscar)		-	Anem	a	buscar-la	pel	bosc	a	veure	si	la	trobem. 

		(Marc)	-	Aquí	no	està,		seguim	buscant!!! 

		(Roger)	-	Aquí	tampoc! 

		(Toni)	-	I	si	mirem	a	l’escola? 

 

(Un	cop	a	l’escola)	 

 

	Michael)	-	eh!	Aquí	està	la	seva	jaqueta	!! 

(Samantha)	-	Anem	a	buscar-la	!!!	 

(Carla)-	Mireu	nois!		Va	dir	que	anava	a	buscar	el	mòbil,	però	el	seu	mòbil	està	

aquí! 

(Samantha)-Tens	raó,	hi	ha	un	missatge	de	veu	que	no	s’ha	enviat! 

(Michael)-	Escolteu	bé	que	quasi	no	queda	bateria! 

 

(Se	sent	el	missatge	que	només	és	un	crit	espantós) 

 



(Oscar).-	Què	ha	estat	això? 

(Marc)-		Sembla	que	a	l’Evelyn	li	ha	passat	alguna	cosa.	 

 

(Donen	un	cop	a	l’Evelyn	per	darrere.) 

 

Roger-	Anem	a	separar-nos	i	així	la	trobarem	abans. 

Carla	i	Óscar-	Ei!	Està	aquí!	Veniu	sembla	que	està	morta!!! 

Toni-No	crec	que	estigui	morta,	no	pot	ser,	seria	una	desgràcia! 

Micheel-	Mirem	si	respira. 

Samantha-	(entra	amb	un	got	ple	d’aigua)	Deixeu-me	que	li	llenci	l’aigua. 

 

(Evelyn	es	desperta) 

 

Evelyn-Què	ha	passat?? 

Roger-	Això	ens	ho	has	de	dir	tu. 

Evelyn-	Em	sembla	que	m’he	donat	un	cop	jo	sola,	necessito	una	mica	d’aire… 

Carla-	Vols	que	anem	al	bosc	ben	lluny	d’aquest	internat? 

Oscar-	Millor,	que	així	no	tornarem	mai	més.	 

 

Escena 3. Evelyn desapareix i ja no hi torna. 
Seqüència: 3 Escena: 3 

Lloc: Exterior Temps: Matí 

Personatges: grup 

Acció:  Evelyn desapareix per segon cop.  

 

 

(Passejant	pel	bosc) 

 

Marc-	Segur	que	t’has	fet	un	cop	tu	sola? 



Oscar-	Estàs	millor,	Evelyn?	 

Evelyn-	Em	fa	una	mica	de	mal	el	cap	però	estic	millor,	gràcies. 

Toni-	Anem	a	buscar	una	font	per	posar-li	aigua. 

Samantha-	I	si	anem	a	baix	a	la	plaça,	que	hi	ha	una	font	que	funciona? 

Roger-	Anem	i	així	et	trobaràs	millor.  

Carla-	Com	va	el	teu	cap	? 

 

(es	veu	com	segresten		l’Evelyn) 

 

Michael-	Evelyn!? 

 

(tothom	diu	cridant:	EVELYN!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



					Seqüència	4 

Escena 1. Mort Evelyn. 

Seqüència: 4 Escena: 1 

Lloc: Interior.  Temps: Matí 

Personatges: Grup 

Acció:  Evelyn apareix morta.   

 

 

(El	grup	busca	l’Evelyn	per	l’internat	i	se	la	troben	morta	amb	una	nota:) 

 

 

Marc:		Mira	torna	a	estar	aquí,	segur	que	s'ha	fet	un	altre	cop.	 

Carla:	Vinga	Evelyn...desperta!!! 

La	giren	i	veuen		la	nota! 

Crits	de	por	i	tristesa!!! 

Óscar:	No	pot	ser,	està	morta!!! 

Samantha-	Què	vol	dir	aquesta	nota? 

Roger-	No	ho	sé! 

Michael-	Vol	dir	que	serem	els	següents... 

Marc-	Els	següents	en	què? 

Carla-	En	morir	suposo 

Toni-	De	veritat	que	no	ho	heu	captat? 

Michael-	Si	això	és	cert	hem	de	sortir	d'aquí	sense	perdre	temps! 

Óscar-	Tens	raó,	però	com	ho	podem	fer? 

Carla-	No	podem	sortir,	està	tancat!!! 



Samantha-	I	què	fem	ara? 

Roger-	Jo	no	vull	acabar	morint! 

Óscar-	Anem	a	fer	un	tomb	per	les	classes	per	veure	si	trobem	informació	que	

ens	ajudi	a	sortir	d'aquí! 

Toni-	 	 Qui	 creieu	 que	 podria	 haver	 matat	 l’Evelyn?	 Encara	 no	 em	 crec	 que	

estigui	morta! 

Marc-	No	ho	sé	però	ho	hem	d'esbrinar! 

Samantha-	Sí	i	sense	perdre	temps.	 

 

Escena 2. Mort accidental, Michael. 
Seqüència: 4 Escena: 2 

Lloc: Interior.  Temps: Matí 

Personatges: Grup menys Evelyn.  

Acció:  Michael mor.    

 

 

Michael:	Estic	tremolant	de	por!.	

Carla:	Estigues	tranquil	que	no	ens	passarà	res.	

Oscar:	Ha	estat	un	accident	desafortunat.	

Samantha:	Sí,	ni	que	hagués	un	boig	a	l’internat.	

Toni:	Va	seguim	i	marxem	d’	aquí.	

Roger:	Et	sembla	bé	que	et	porti	un	got	d’aigua?	

Michael:	si,	m’aniria	bé.	

Marc:	Estàs	millor??	

Michael:	No	gaire,	l’aigua	no	m’	ha	fet	res!	

Oscar:	Això	no	pot	ser!		

Samantha:	És	molt	estrany	que	l’aigua	no	t’hagi	fet	efecte!	

Carla:	Michael,	et	surt	sang	de	la	boca!	



Michael	:No	em	fa	mal	res,	és	impossible!	

Toni:	El	got	està	ple	de	sang!	

Roger:	Ostres!!!	surt	sang	de	l’aixeta!	

Marc:	De	qui	serà	aquesta	sang?	

Samantha:	Michael,	em	sembla	que	has	begut	sang!	

Michael:	 Aaahhhhhhh!!!	 m’estic	 marejant	 i	 estic	 molt	 nerviós,	 he	 de	 sortir	

d’aquí!!	

	

Michael	surt	corrents	i	el	boig	l’agafa.	Ningú	ho	veu.		

  

 

 

Escena 3. Mort sense llum, Marc. 
Seqüència: 4 Escena: 3 

Lloc: Interior.  Temps: Matí 

Personatges: Carla, Óscar, Roger, Marc, Samantha i Toni. 

Acció:  Marc també apareix mort.    

 

Troben mort a Michael.  

Carla- Pobre Michael. 

Roger – Què li ha succeït? (plorant)  

Óscar- Això sembla un assassinat!!! 

Marc - I ara què fem? 

Samantha- No ho sé, de moment hem de sortir vius d'aquí. 

Carla- Tens raó, hem de sobreviure a tot això que ens està succeint.  

Toni-  Maleït siguis internat!!  

Óscar- Hem de provar de sortir d’aquí, ràpid! 

Roger- Però per on, ja sabeu que la porta està tancada! 

Marc- I les finestres? 

 Samantha- Tenen barrots, no podem sortir, AUXILI!!!  

Marc: És inútil, ningú ens escolta.  



Toni - Escolteu, no ens posem nerviosos, de moment no ens passa res més, no? 

 

(De sobte s’apaga el llum) 

 

Óscar -Ei, qui ha apagat el llum, has sigut tu, Roger? 

Toni: No és moment per fer bromes! 

Roger- No no, jo no. 
 

(Es torna a obrir el llum i es veu un cadàver a terra)  

 

-AAAAAAAAAAHHHH!!!!(Se sent un crit terrorífic) 
 

Carla -Què ha passat ara? 

Samantha -El Marc també està mort, mireu! 

Óscar -Oh no i ara això. 

Samantha- Però com ha passat? 

Toni- No podem seguir més aquí, ens matarà un a un! 

Carla- No puc més, vull anar a casa i pensar que això només ha estat un somni. 

Samantha- Més ben dit un malson! 

Roger: El presagi s'està complint! 
 

 

Escena 4. Mort doble, Samantha i Roger. 
Seqüència: 4 Escena: 4 

Lloc: Interior.  Temps: Matí 

Personatges: Carla, Óscar, Roger, Samantha i Toni. 

Acció:  Mort de Samantha i Roger.    

 

Óscar - Quina por que fa aquesta habitació tan horrible amb les parets tan negres i 

verdes.  

Roger- Sí, fa molta  por, a més abans no existia. 
Carla- Quina pena fa que hagi mort el Michael, el Marc i l' Evelyn!!!! 

Tots: Pobres!!!!!!! 



Óscar: Encara em sembla mentida.  

Toni- Va seguim que no vull ser el pròxim. 

Óscar- Sí,  millor que continuem. 

Roger- D’acord, però si morim serà culpa teva! 

Carla- Ara no és moment de buscar culpables.  

Samantha- Vinga va. 

Toni- Anem a intentar sortir d'aquí com sigui. 

Samantha- Doncs anem a la classe, no?  

Óscar- D’acord. Allà hi ha un ordinador vell i potser funciona. 

Samantha- És veritat, bona idea, jo sé com enviar un email, però necessito una 

targeta SIM. 

Carla- A veure si ens troba el boig, vigileu una mica! 

Toni-  Jo em quedo aquí a la porta i us aviso si el veig venir. 

Roger- Genial, farem torns per vigilar.  

Toni- Aneu ràpid que el boig estarà a punt d’arribar, segur.   

Oscar- I ara, d'on traurem una targeta de telèfon? 

Roger - Jo puc anar a buscar el mòbil de l' Evelyn, estava a l'habitació d'on venim. 

Samantha: Bona idea, i li traurem la targeta.  

Roger- Sí, i truquem a la policia perquè ens tregui d'aquí. 

Samantha- Espera Roger, no vagis sol, vinc amb tu.  

Roger- D'acord, gràcies, em fa por anar tot sol. 

Carla: Espero que ho aconsegueixin.  

Toni: Jo també, seria el final d'aquest malson. 

Carla: Ja veuràs com tindrem sort! 
 

A l'altra habitació...  
 

Roger: Estava per aquí, busquem ràpid i sortim. 

Samantha: D'acord, em sembla que ja el veig.  

 

Agafa el mòbil i surt el boig de cop, li dóna un cop i el deixa mig ferit.  
 

Samantha: Estàs bé Roger? Diga'm alguna cosa... 

Roger: Em sembla que no sobreviuré. 



Samantha: Clar que sí! Ja veuràs! Vaig a buscar ajuda, no et moguis... 
 

Quan va cap a la porta es troba al boig i l'assassina també.  

 

- Auxili...nooooooooo!!!!!!!  
 

 

 

Escena 5. Mort per darrere, Toni. 
Seqüència: 4 Escena: 5 

Lloc: Interior.  Temps: Matí 

Personatges: Carla, Óscar, Marc i Toni. 

Acció:  Toni és assassinat.     

 

 

Descobreixen que els seus companys estan morts també. 
 

Toni- Nooooo!!!!!!!! Samantha, Roger, què us ha passat!!! On ens hem ficat!!! 

Oscar - Ja només quedem tres, al final morirem tots, no pot ser! Jo no vull morir! 

Carla -No sabem en quin moment ens atacarà el boig! 

Oscar- Qui serà el següent? (diu tristament) 

Toni- Perquè hem hagut d'entrar a investigar a aquest lloc de bojos, en pocs minuts 

estarem tots morts, ja veureu! 

Oscar- Toni, (abraçant-lo) no siguis tan negatiu, sortirem d’aquí amb vida. 

Carla- I per on sortim? 

Toni -Separem-nos, així trobarem una sortida abans. 

Oscar- Ara ja no tens por oi? 

Toni- Óscar, no és el moment. 

Carla - Va seguim nois, no podem perdre temps. 

Toni -Jo vaig a la sala d'informàtica. 

Oscar -Jo a cinquè. 

Carla- Jo no vaig sola enlloc, puc acompanyar algú? 

Oscar i Toni- D’acord. 



Oscar- Pots venir amb mi Carla. 
 

(Quan s’estan separant) 

 

Carla -Em sembla que això de separar-nos és una mala idea, millor que anem els 

tres junts. 

Oscar- Sí, potser sí que serà millor. Anem a buscar el Toni. 

Toni- Ei nois…estic aquí!  

L'Óscar i la Carla estan a l'altra punta del passadís.  

Carla- Què bé, no li ha passat res encara.  

(El boig assassina per darrere en Toni). 

Toni- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!! 

Carla- Què passa Toni, per què crides? 

Oscar -OH NO! està mort, està mort!! (diu plorant).  

Carla- Quina classe de persona és capaç de matar a tants nens (diu cridant). 

Oscar- Ja només quedem nosaltres dos! 

Carla- Hem de sortir ja!!! Hem d'obrir la porta de qualsevol manera!!  
 

 

						

	

	



Seqüència	5 

Escena 1. Persecució de Carla i Óscar. 
Seqüència: 5 Escena: 1 

Lloc: Interior i exterior.  Temps: Matí 

Personatges: Carla i Óscar. 

Acció:  Carla i Óscar aconsegueixen escapar de l’ internat.     

 

 

A la sala de mestres... 

 

Oscar-Com és possible que estiguin tots morts!  

Carla- Només quedem nosaltres dos, què fem ara Óscar? 

Oscar- Hem d' escapar del boig, però no podem, estem tancats! 

Carla- Hem de trencar-ho amb alguna cosa, però amb què? (assenyalant la porta). 

Oscar- Busquem una cosa gran per fer-li un cop. (Tros de ferro) 

 

(Busquen una cosa gran i obren la porta, es veu com el boig els persegueix). 

Al pati petit.  

 

Boig- Esteu aquí, per fi podreu morir tots, hahahahahahaha!!!!!!!! 

Carla- Noooooooooo, Óscar ja quasi ho hem aconseguit? 

Oscar- Tranquil·la! (senyalant el ferro). 

Carla- Val, però ves amb compte! 

Oscar- Sí!  

Boig-No podreu sortir vius, no us deixaré. 

Carla- Què tens en contra dels nens? 

Boig- Que els odio!!!!!! 

Oscar- I nosaltres t’odiem a tu, has matat a tots els nostres amics! 

Carla- Ets un monstre!!!!! 

 



(L' Óscar aconsegueix donar-li un cop al cap al boig). 

 

Oscar- Ràpid fugim !!!!!  

Carla- Per on? la porta està tancada!!!!!!!! 

Oscar- Cap problema, ràpid! 

 

Boig-Ja us agafaré, això no acabarà així. 

Carla- Ja estem i ara què? 

Oscar- Marxem a casa, truquem a la policia i no tornem mai més. 

Carla- I els nostres amics (mig plorant)? 

Oscar- Han mort, no podem fer res, hem de seguir endavant. 

Carla- Si no haguéssim quedat això mai hauria passat. 

Oscar- Va marxem, mai els oblidarem (diu trist). 

Carla- Sempre m’enrecordaré d’aquest dies, suposo que mai més tornaré a aquest poble, 

mai més. 

Oscar- Jo tampoc, encara que el trobaré a faltar. 

Carla- Fins una altra! Me'n vaig a casa, aquesta nit no ho passaré gens bé. No podré 

dormir. 

Oscar- Ja, jo tampoc ho passaré bé. 

Carla- Adéu. Intentem oblidar tot això.  

Oscar- Sí, no podem fer res més, adéu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



					Seqüència	6 

Escena 1. Mort a casa dels dos supervivents. 
Seqüència: 6 Escena: 1 

Lloc: Interior.  Temps: Matí 

Personatges: Carla i Óscar. 

Acció:  Carla i Óscar apareixen morts a casa seva.    

 

 

Mort 1. 

 

Parlant per telèfon amb Carla. 

 

- Sí, tens raó, ha estat un dia horrible.  

- Ja ho sé, ja, a mi també em fa patir que la policia no hagi trobat el cos del boig. 

- No passa res, ara ja estem a casa, aquí estem segurs… 

- Et deixo que escolto passos, ja ve ma mare a dir-me bona nit.  

 

De sobte truca la mare.    

 

- Fill escolta, ja sé que estàs sol, he agafat molta cua a la botiga per comprar el sopar 

i arribaré en 10 minuts, d’acord? (veu trucada telefònica).  

 

 

Mamaaaa...ets tu? Què dius? Que encara estàs comprant i arribes tard...però 

llavors...aquests passos..... 

 

Es veu la cara de por de l’Óscar, se li cau el telèfon...i apareix al matí assassinat.  

(es pot veure breument la cara del boig).  

 

 



Mort 2.  

 

Carla des de la seva habitació… 

 

- Bona nit, vaig a dormir que ja estic que no m’aguanto… 

- Bona nit ( des de lluny).  
 

Quan va a dormir mira el seu llit i veu que una persona està dormint en ell (tot tapat).  
 

S’espanta molt i poc a poc s’apropa per destapar-ho.  

Quan destapa el llit no hi ha res.  

 

- Quina por he tornat a passar, com si avui no hagués tingut prou (mentre es 

gira cap a una altra direcció).  
 

Quan torna al llit veu un altre cop el mateix, però ara quan el vol destapar...el boig 

surt i assassina a Carla. Només es veu cara boig.   

Al matí apareix també sense vida al llit.  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           


