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The Elements
There's antimony, arsenic, aluminium, selenium
And hydrogen and oxygen and nitrogen and rhenium
And nickel, neodymium, neptunium, germanium
And iron, americium, ruthenium, uranium,
Europium, zirconium, lutetium, vanadium
And lanthanum and osmium and astatine and radium
And gold and protactinium and indium and gallium
And iodine and thorium and thulium and thallium.
There's yttrium, ytterbium, actinium, rubidium
And boron, gadolinium, niobium, iridium
And strontium and silicon and silver and samarium
And bismuth, bromine, lithium, beryllium and barium.
Isn't that interesting? [Laughter] I knew you would. I hope you're
all taking notes, because there's going to be a short quiz next period.
There's holmium and helium and hafnium and erbium
And phosphorus and francium and fluorine and terbium
And manganese and mercury, molybdenum, magnesium,
Dysprosium and scandium and cerium and cesium
And lead, praseodymium, and platinum, plutonium,
Palladium, promethium, potassium, polonium
And tantalum, technetium, titanium, tellurium
And cadmium and calcium and chromium and curium.
There's sulfur, californium and fermium, berkelium
And also mendelevium, einsteinium, nobelium
And argon, krypton, neon, radon, xenon, zinc, and rhodium
And chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium.
These are the only ones of which the news has come to Ha'vard
And there may be many others but they haven't been discavard.
[Alternate ending:]
Lawrencium and Hahnium and lastly Rutherfordium.
If there are any others, I'm afraid I haven't heardium.
Lyrics and Chords: Tom Lehrer
https://www.youtube.com/watch?v=bfrv8Y9746g
(“The Elements”. Music by Tom Lehrer, lyrics)
https://www.youtube.com/watch?v=zGM-wSKFBpo
(“The Elements”. Music by Tom Lehrer, animation by Timwi)
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Pegamil

Escena primera
Laboratori
Dr. Beril·li
Dona de la neteja
Estudiants de química
(Sona “The Elements”, de Tom Lehrer. Al ritme de la música surt a escena un
científic esperrucat i amb bata blanca; camina amunt i avall apressat, atabalat,
capficat, tot llegint i llençant enlaire fulls de paper que cauen al terra. Una dona
de la neteja surt i va darrera el científic fregant i recollint desesperadament
alguns papers que es va posant a les butxaques de la bata. El científic s’atura a
llegir un darrer full davant un cartell amb la taula periòdica dels elements
químics i en ressegueix els noms amb el dit. Tal·li, la dona de la neteja, el tusta
amb el pal de fregar i assenyala cap a fora)
Dona de la neteja Tal·li: Doctor, Doctor Beril·li...
Científic Dr. Beril·li: (La interromp i la corregeix exagerant la ela geminada
mentre assenyala el nom al full o al tauler) Berilllll·llllli, veu: Berilllll·llllli...
Dona de la neteja Tal·li: Sí, sí... Berilllll·llllli, Berilllll·llllli (repeteix i es presenta
assenyalant-se); Talllll·llllli, Talllll·llllli, per servir-lo i netejar-lo (amb el drap
treu la pols al científic). Doctor, hi ha gent que s’espera per començar...
Científic Dr. Beril·li: Faci’ls, faci’ls passar que és tard i deu estar a punt de
venir el gerent.
Dona de la neteja Tal·li: (Avisa) Passin, passin i no facin petjades que acabo
de fregar.
(S’obre el teló. Sona “The Elements”, de Tom Lehrer. Al ritme de la música
entren els estudiants de química i van i vénen traginant taules i cadires, una
pissarra, una làmpada de sobretaula, un microscopi i un pot de vidre ple que
porten amb gran cura. El Doctor va indicant on vol cada cosa i la dona de la
neteja corre a treure la pols de tot. Quan acaben, tots els estudiants de química
en pràctiques es queden formant un semicercle al voltant del Doctor, amb les
mans rere l’esquena, esperant ordres. La dona de la neteja s’ho mira de lluny.
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El Doctor s’asseu cerimoniosament davant del microscopi i del pot de vidre ple
que es mira a contrallum. Prova d’encendre l’interruptor de la làmpada)
Científic Dr. Beril·li: No va! No, no, no va!
(El Doctor Insisteix en activar l’interruptor i tusta el llum mentre es mira els
estudiants de química que fan que no amb el cap tots a la vegada. El Doctor
s’aixeca cautelosament de la cadira i s’aparta de la làmpada)
Científic Dr. Beril·li: Si no va i no sabem per què, pot ser perillós! (Pontifica)
Pot ser un problema de física! Som químics nosaltres. Pot ser perillós!
(Tots els estudiants acompanyen el diàleg amb gestos, neguen amb el cap i fan
un pas enrere)
Científic Dr. Beril·li: Si hi ha perill, val més deixar-ho en mans d’un enginyer.
No toqueu res... (tots fan un altre pas enrere) si hi ha perill, cridaré l’ajudant,
en Rutherfordi. Rutherfordi! Rutherfordi! Come here immediately.
Dona de la neteja Tal·li: “Oju! Peligru!”Ai ves, quina gràcia! Un altre estranger!
Vejam si m’entén... (fent el gest de menjar) “Come in, come in”, passi passi
Don Borri... No danger, nooooo daaaaanger... Don Borri...
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Escena segona
Enginyer
Dr. Beril·li
Dona de la neteja
Estudiants de química
Enginyer Rutherfordi
(Entra coixejant l’enginyer Rutherfordi amb el cap embenat, espantat, queixantse de mal. La dona de la neteja el rep, el raspalla i l’atabala)
Dona de la neteja Tal·li: (Fent-li reverències mentre entra) Please, please,
please... Ruther...Jordi, Tant se val: Don Borri, please... Vostè deu ser mig
estranger...? Youuuu... aaaaare... extracted! Isn’t it? Però, au Maria! Què li
ha passat al cap? Que ha pres mal? (Tocant-li el cap embenat amb el dit o
amb el pal de fregar) Youuuuu... aaaaare... bad. Veeeeery bad! Don Borri.
Enginyer Rutherfordi: (Arrapant-se el pit) I’m Rutherfordi. I'm hurt, I'm hurt.
Dona de la neteja Tal·li: (Mirant d’entendre’l) N’està... fart..., n’està fart...? Val,
val, entesos... Don Borri.
Enginyer Rutherfordi: (Veient que no l’entén) I'm injured. I'm injured.
Dona de la neteja Tal·li: Ah! D’injúries, està fart... d’injúries.
Enginyer Rutherfordi: (Assenyalant a fora). No, no... Pegamil... Pegamil...
Booooom! Pegamil... Pegamil... Catacrac! Pataplof!
Dona de la neteja Tal·li: Pegamil? Allà a fora? L’han pegat mil? (Amenaçant
amb el pal de fregar va a mirar qui hi ha a fora i es queda allà fent guàrdia)
Don Borri, qui l’ha pegat? (Assenyalant-se el cap) No el piqueu al cap,
home...! Que Don Borri és un científic...! Que ha d’estudiar....
Científic Dr. Beril·li: (S’hi acosta, afalagador) Enginyer Rutherfordi, vingui,
vingui... mister master, entry, entry... come in, come in... mister master.
Precisament estem preparant un nou assaig per a fabricar Pegamil.
(Els estudiants de química es miren els uns als altres arronsant les espatlles;
fan gestos de desconcert acompanyen amb gesticulacions el diàleg entre
Beril·li i Rutherfordi)
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Enginyer Rutherfordi: (Assenyalant el pot, fent un pas enrere) “Doctooooor
Beuili”, you say Pegamil? It’s Pegamil? “Doctooooor Beuili”, it’s very
dangerous! Be carefull? Look what happened to me?
Científic Dr. Beril·li: Keep calm, keep calm... mister master Rutherfordi
(Mostrant-li la làmpada i amanyagant-la) el que no funciona és el llum,
necessitem un enginyer expert... please, mister master Rutherfordi, put your
genius inside the lamp.
Enginyer Rutherfordi: Be carefull! “Doctooooor Beuili”, it’s a lamp! (Tothom fa
un pas enrere). Take care, you can suffer an electrical shock!
Científic Dr. Beril·li: Don’t worry, mister master Rutherfordi. Prendrem totes les
mesures (Assenyalant-se ell mateix): Weeeee haaaaave meeeeasured
our riiiiisk. Mascareta! Ulleres! Guants! Pinces!
(El Doctor es fa equipar pels estudiants amb mesures de seguretat que va
demanant. Quan el Doctor està ben equipat dóna les pinces a l’enginyer i
s’aparta. Tothom fa un pas enrere. L’enginyer Rutherfordi s’apropa cautelós i
atemorit a la làmpada, brandant les pinces. La dona de la neteja se n’adona i
tusta l’enginyer amb el pal)
Dona de la neteja Tal·li: (Cridant) No s’enrampi, eh! Don Borri.
(L’enginyer té un cobriment de cor i cau desmaiat a terra)
Dona de la neteja Tal·li: Ai! Don Borri, que era broma, home... (Tustant-lo amb
el pal de fregar) Quina persona més figaflor. You are very figaflower... (Fentli vent amb el drap i fent retrets burletes als científics) Tants doctors i encara
haurem de cridar una infermera... Flevòria! Flevòria! Porta més benes, que
l’enginyer ha petat de canto!
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Escena tercera
Infermera
Dr. Beril·li
Dona de la neteja
Infermera
Estudiants de química
Enginyer Rutherfordi
(Entra una infermera. S’exclama i prova de fer-se entendre )
Infermera Flevòria: What happened to him? Oh, dear! What’s up? What’s up?
Científic Dr. Beril·li: Ah! “Guatsap”! Sí, li volíem enviar un “guatsap”. Però no
la tenim agregada...
Dona de la neteja Tal·li: Youuuuu are not agreeable in the “Guatsap”... don’t
you agreeeee? He fet un bruel i... oi que ja m’ha sentit? Youuuu listen to me,
isn’t it? He is lying on the floor... (Sil·labejant) He-has-hit-his-head... He-hashit-his-head...
Infermera Flevòria: (Ajupint-se per atendre el ferit, l’amanyaga i li posa l‘orella
al pit) Oh! Poor guy, poor guy!
Científic Dr. Beril·li: Tant li fa si és gai, el que és important és si respira. S’ha
fotut una trompada...!
Dona de la neteja Tal·li: I ara no diu ni piu... Don Borri no, no, (A la infermera)
niiiii piiiiiu. Nooooo twitter. Nothing the nooooothing. He has no words...
nooooo wooooords...
(La infermera fa un massatge cardíac al desmaiat, li desfà la corbata o li
descorda la bata, agafa el ferit per la pitrera, el reincorpora i el sacseja.
L’enginyer es va refent. La infermera s’eixarranca sobre el ferit assegut a terra,
li bufeteja les galtes per a fer-lo tornar en si. L’enginyer fuig a quatre grapes. La
infermera l’estira per un peu, es queda amb la sabata a la mà i fuig perseguint
el malalt. El Doctor Beril·li procura que els estudiants no vegin l’escena i els va
fent fora per l’altra banda de l’escenari. Els estudiants, reticents, reculen mirant
de no perdre’s cap detall de l’escena. La dona de la neteja, que ha estat mirant-
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se la batussa i animant la infermera, frega els passos dels qui fugen i recull les
benes i el que queda per terra)
Dona de la neteja Tal·li: Ai! Valga’m Déu! Jo tampoc no tinc paraules... Pobre
Don Borri... No sé pas si el curarà o si l’acabarà de matar. És un altre misteri
de la ciència. (Cridant a la llunyania) S’hi faci fregues d’oli de cop... eh? I es
parteixin un calmant, eh? Caaaaalm dooooown! Caaaaalm dooooown! Oi
que m’entén?
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Escena quarta
Lampista
Dr. Beril·li
Dona de la neteja
Estudiants de química
Lampista
Aprenent
(El Doctor Beril·li agafa la làmpada, l’alça i se la mira amb suspicàcia)
Científic Dr. Beril·li: Mmmmm...! És clar! Ben segur que no ens enfrontem a
un problema químic... Mmmmm...!
Dona de la neteja Tal·li: (Prenent-li la làmpada de les mans. Impacient) Ca,
home, ca! Dr. Beril·li, això serà un problema elèctric!
Científic Dr. Beril·li: (Desesperat) Elèctric!? Elèctric ha dit? Tal·li, així és un
problema tècnic! (Al públic) No som pas tècnics nosaltres, som químics,
nosaltres...
Dona de la neteja Tal·li: (Fent visera amb la mà) Potser hi ha algun lampista a
la sala...
Científic Dr. Beril·li: Mmmmm...! Un lampista... (Picant autoritàriament de
mans) Porteu-me un lampista! (Cridant fent altaveu amb les mans cap a
totes bandes) Un lampista! Un lampista!
(Els estudiants de química surten per totes bandes a buscar un lampista, fins i
tot entre el públic)
Científic Dr. Beril·li: (Adreçant-se a algú del públic i assenyalant-lo) Vostè és
lampista? I vostè? No? Busqueu-me un lampista!
(La dona de la neteja proposa una solució. Porten el lampista del local i
l’aprenent)
Dona de la neteja Tal·li: (Avisa) Miri, Doctor Beril·li, que arribarà el director i
estarà tot per fer! (Apropant-se al lampista) Doctor, Beril·li, si li fa servei, hi
ha l’encarregat dels llums del local... crido en Tecneci... si vol. Té unes mans
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d’or, (amanyagant-se i passant-se les mans pel cos) fa unes feines molt
fines, no, no... vull dir que si ell t’ho repassa... deixem-ho estar. Tecneci!
Tecneci! Tinc una emergència... tinc, no, no, jo no... tenim, tenim... una
emergència.
Lampista: (Arriba cridant) Ieeeeep! Ieeeeep! Ah, Mariaaaaa!
(Entra el lampista estalonat per l’aprenent que intenta desentortolligar-se de
l’embull de cable. E Dr. Beril·li arrabassa la làmpada de les mans de la Tal·li i
s’agenolla i s’arrapa a les cames del lampista, suplicant)
Científic Dr. Beril·li: (Crescendo) Un problema tècnic! Un problema elèctric!
S’imagina? Deu ser un problema físic!
Lampista: (Ajudant el Doctor a alçar-se) Prou que es veu, patiu dels genolls,
oi? Ui! Els genolls... (Fregant-se’ls).
Científic Dr. Beril·li: (Oferint-li la làmpada amb les dues mans) Jo rai, estic
bé... (Tràgic) és... és ella... ella!
Lampista Tecneci: (Preocupat, s’apropa a la dona de la neteja, seguit de
l’aprenent) La Tal·li? Té un problema físic? (Fent un gest de complicitat a
l’aprenent) Jo trobo que està prou bona... oi, Estronci? (Riu la seva pròpia
gràcia) Je, je! Aquesta és bona! Je, je!
Dona de la neteja Tal·li: (Cofoia, dissimulant, l’aparta delicadament) Ai! Calla,
“bandido”, i mira’t primer la làmpada, que és la que no està encesa.
(El lampista dóna l’eina a l’aprenent, es frega les mans i pren la làmpada pel
coll, sense miraments. En descargola la bombeta i dóna la carcassa a
l’aprenent. Es mira la bombeta alçant-la molt, posant-la a contrallum, traient la
llengua amb cara de badoc; volteja la bombeta per tots costats per comprovar
que no estigui fosa; ell també fa voltes i es desplaça buscant el contrallum
idoni. Tots els personatges, en silenci, estiren el coll mirant la bombeta com
hipnotitzats i seguint els seus moviments amb la vista i desplaçant-se envoltant
el lampista)
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Escena cinquena
Gerent
Dr. Beril·li
Dona de la neteja
Lampista
Aprenent
Gerent
Assistent
(Entren, decidits i amb mala cara, el gerent Zinc-Zinc seguit de l’assistent
Antimònium. S’aturen i es queden una estona palplantats mirant l’escena dels
badocs de la bombeta. Es miren l’un a l’altre amb estranyesa)
Gerent Zinc-Zinc: Zinc-Zinc, no sap. Zinc-Zinc, no sap.
Assistent Antimònium: (Enfadat. Amb veu greu) Què? És fosa o no?
(Tothom se sobresalta i va per feina. La dona de la neteja es posa a fregar al
voltant del gerent, li fa reverències i li estarreja el camí que ha de trepitjar. El
lampista clava clatellot a l’aprenent perquè s’espavili, li arrabassa la làmpada,
torna a cargolar la bombeta ràpidament i instal·la el llum sobre la taula)
Dona de la neteja Tal·li: Au Maria! Senyor gerent, ja ha arribat?
Gerent Zinc-Zinc: Zinc-Zinc, aquí.
(Bocabadat, espantat, el Doctor Beril·li se’n va cap a un lateral, li fa reverència i
fa entrar el gerent prenent-lo pel colze i mostrant-li el laboratori)
Científic Dr. Beril·li: Gerent Zinc-Zinc... què... què tal? Passi, passi,
l’esperàvem... més tard.
Gerent Zinc-Zinc: Zinc-Zinc, aviat. Zinc-Zinc, aviat.
Científic Dr. Beril·li: Hem tingut certs problemes...
Gerent Zinc-Zinc: Zinc-Zinc, cablejat, Zinc-Zinc, gran cablejat!
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(El Doctor, atabalat i compungit, fa reverència al gerent i a la làmpada,
assenyalant-la)
Lampista Tecneci: (Ficant-se a la conversa, fent reverència, justificant-se) Jo
ja ho deia... ha de venir del cablejat, oi Estronci? Va, espavila’t, que aquests
senyors tenen coses per inventar. (Imitant un xinès que no diu bé les r)
“Milem, miem si està mol mal cablejat o només malumolat”.
(El lampista sosté un extrem del cable i empenta l’aprenent, que marxa
descargolant el cable que tragina. L’aprenent surt per un lateral i endolla l’altre
extrem del cable. El gerent va demanant explicacions al Doctor Beril·li mentre
es passeja pel laboratori seguit de l’assistent que el tradueix)
Gerent Zinc-Zinc: (Molt enfadat, demanant explicacions al Doctor) Zinc-Zinc,
vol Pegamil, qui no plora no mama, qui no plora no mama!
Assistent Antimònium: (Traduïnt) Que què passa amb el Pegamil?
Gerent Zinc-Zinc: Zinc-Zinc, paga mil! Paga mil! Qui paga mana, qui paga
mana!
Assistent Antimònium: Que hem invertit molts diners?
Gerent Zinc-Zinc: (Fent un posat de karate) Zinc-Zinc, caaaaa-taaaaacraaaaac!
Assistent Antimònium: Que, si el fan emprenyar, començarà a repartir
estopa... i algú rebrà.
Gerent Zinc-Zinc: (Fent un posat de karate) Què enganxa més que un ganxo?
Assistent Antimònium: Que quan tindrem la cola que enganxa tant?
Gerent Zinc-Zinc: (Mastegant rabiosament cada síl·laba) Zinc-Zinc, menja
fetge d’un penjat que penja! (Va amenaçant fent diverses postures de karate)
Assistent Antimònium: Que aquí ningú fa ni brot! Que us despatxarem a tots?
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Escena sisena
Punxo panxa
Dr. Beril·li
Dona de la neteja
Gerent
Assistent
Estudiants de química
Lampista
Becari Roentgeni
Becària Vanàdia
(El Dr. Beril·li pica de mans i mana la pressa. Sona “The Elements”, de Tom
Lehrer. Al ritme de la música surten els estudiants de química desfilant, portant
cadascú un objecte del laboratori que col·loquen sobre la taula i es queden per
observar. La dona de la neteja es posa a fregar frenèticament. El lampista,
veient venir el gerent que l’amenaça amb una clau de karate, li posa a les mans
l’endoll de la làmpada i l’endoll del cable i el convida a encendre el llum)
Lampista Tecneci: (Imitant un xinès que no diu bé les r i fent-li reverències)
“Senyol gelent, està cablejat... ben cablejat. Pelò ala va bé”.
(El gerent amenaça amb l’endoll el lampista. El lampista fuig d’escena)
Gerent Zinc-Zinc: Zinc-Zinc, no vol cablejat, vols que punxi panxa amb
punxó?.
Assistent Antimònium: Diu que ningú l’entén.
Científic Dr. Beril·li: (Sense parar d’intercalar reverències) L’entenc, l’entenc...
Precisament l’esperàvem per inaugurar el laboratori on fabricarem... el
Pegamil!
(El Dr. Beril·li posa l’altra cap de l‘endoll a les mans del gerent Zinc-Zinc i les hi
ajunta per a connectar els cables. S’encén el llum i els estudiants de química i
el Doctor Beril·li aplaudeixen)
Gerent Zinc-Zinc: Zinc-Zinc, Plou, plou! Plist-plast-plist-plast! Plou, plou!
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Assistent Antimònium: Diu que plou prou... que plouran prou bufetades... si
no fabriqueu el Pegamil...
Gerent Zinc-Zinc: Zinc-Zinc, un, dos, tres.
Assistent Antimònium: Que ha d’estar... en un tres i no res... que el vol ja.
Gerent Zinc-Zinc: (Emprenyat) Zinc-Zinc, en cap cap cap...
Assistent Antimònium: Que, com que no sabeu trobar la fórmula del
Pegamil...
Gerent Zinc-Zinc: (Contundent, assenyalant fora d’escena) ...el que cap en el
seu cap.
Assistent Antimònium: ...ha fet venir uns experts molt i molt savis...
(Entren el becari Roentgeni i la becària Vanàdia. La dona de la neteja se’ls mira
amb suspicàcia. L’assistent els fa passar)
Dona de la neteja Tal·li: (Avisa el Doctor Beril·li) “Oju, peligru!” Miri, guaiti els
experts, ja deuen ser aquesta parella (Avisa els becaris) Ieeeeep! No em feu
merder! Que ja us veig a venir.
(Tots els ajudants a la una fan que no movent el cap. El becari Roentgeni i la
becària Vanàdia porten, fent-ne ostentació, un recipient cadascun: un conté
vinagre i l’altre, bicarbonat. Fan reverència al gerent presentant-li els recipients
com una ofrena i van per feina. Altius, estirats i prepotents, aparten els
estudiants de química i arraconen el que els fa nosa sobre la taula. Deixen els
recipients presidint la taula)
Gerent Zinc-Zinc: (Il·lusionat, s’apropa i s’allunya de l’experiment fent saltets i
fregant-se les mans) Zinc-Zinc, tinc o no tinc!? Zinc-Zinc, tinc o no tinc!?
Assistent Antimònium: (Al públic i al Doctor) Diu que potser aquests becaris
tenen la fórmula secreta.
Gerent Zinc-Zinc: Zinc-Zinc, toca dos, toca dos, tu, tu, tu...
Assistent Antimònium: (Gest d’explicar el que és evident als estudiants de
química) Tu, tu, tu.. que tothom toqui el dos, caram! Que tothom toqui...
(Comença a sonar la música) mira, ja toca.
(Sona “The Elements”, de Tom Lehrer. Al ritme de la música, els estudiants de
química se’n van d’un en un fent reverència al gerent que ha de correspondre a
cadascun amb una inclinació. El gerent i l’assistent marxen per l’altra banda)
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Escena setena
Got, goat, God, good
Dr. Beril·li
Dona de la neteja
Becari Roentgeni
Becària Vanàdia
(Mentre continua sonant “The Elements”, de Tom Lehrer, la dona de la neteja
es posa a netejar frenèticament els atuells de la taula tot xafardejant què fan el
becari i la becària. El Doctor Beril·li passeja nerviós repassant apunts que porta
a la butxaca i va llençant-ne pàgines. La dona de la neteja, atabalada, deixa els
pots i corre a recollir papers. La becària tecleja un ordinador sense parar
mentre parla pel mòbil tot movent el cap al ritme de la música que sona als
cascos que porta al cap. El becari, ostentosament, es mira el pot de vidre ple
de vinagre i n’aboca peites quantitats en un recipient estret. La becària, que va
consultant l’ordinador i escolta el que li diuen pel mòbil, li fa senyals que n’hi
aboqui més i més. Para la música, el científic s’atura i tothom queda congelat.
Pensatiu, el científic va per dir alguna cosa, però s’hi repensa i continua
caminant i llençant papers. Tothom torna a la feina bellugant-se
apressadament. Para la música per segona vegada i tothom s’atura mirant-se
amb desfici què farà el científic. El Doctor Beril·li agafa el pot de vinagre de la
taula)
Científic Dr. Beril·li: Ja ho tinc!
Dona de la neteja Tal·li: (Il·lusionada) Ja ho té! Ja ho té! Ja ho té?
Becària Vanàdia: Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God!
(La becària deixa tot el que feia i, corre exclamant-se com una fleuma, a buscar
el seu ingredient. El becari va i ve, desconcertat, buscant per totes bandes)
Becari Roentgeni: What? What has he got? What has he got?
Dona de la neteja Tal·li: Ai ves! Quina gràcia! També són estrangers... Vejam
si m’entenen? El got, noi! El got! Què et penses? El Doctor Beril·li també té
un got. (S’amorra al becari. Sil·labejant) He has a goat... a goat! (Li dedica un
gest torero, cofoia del seu domini dels idiomes).
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Becària Vanàdia: (Espantada, corre fent banyes amb els dits al front) Oh! My
God! Oh! My God! A goat! Oh! My God!
Dona de la neteja Tal·li: Que sí, coi! Que té un got! Ja ho veiem! Però “my”
got, no, no, no, que el got és seu.
Becari Roentgeni: What? Where... where is the goat?
(El becari corre darrere la becària fent banyes amb els dits. La becària,
espantada, se li arrapa al coll o ell l’agafa a coll i la deixa caure)
Becari Roentgeni: (Assenyalant la dona de la neteja, fent banyes amb els dits)
She has a goat? Really? (Renyant la dona de la neteja) That’s not good…
not good, not good to have here a goat.
Dona de la neteja Tal·li: (Agafant un got de la taula i donant-li) Vosaltres sí
que esteu com una cabra. Té, noi, un got; ja te’l pots quedar.
(El becari deixa caure la becària per agafar el got)
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Escena vuitena
Enganxosos
Dona de la neteja
Becari Roentgeni
Becària Vanàdia
Dr. Beril·li
(Sona “The Elements”, de Tom Lehrer. El becari i la becària corren a preparar
l’experiment. El becari omple una pissarra amb fórmules matemàtiques,
físiques i químiques que mira d’un apunts que li va passant la becària després
de consultar l’ordinador. Quan acaben, es posen totes les mesures de
seguretat: ulleres, gorra, guants... que porten a les butxaques de la bata. El
Doctor Beril·li també s’afanya i els ajuda a remenar pots o a modificar fórmules
de la pissarra. La dona de la neteja, com que ningú està per ella, es fa les
ungles en un racó )
Dona de la neteja Tal·li: (Al públic, tocant-se el cap amb l’índex) No hi ha pas
qui els estengui, aquests savis. Tant estudiar... es trastoquen...
(El becari i la becària mouen una taula fins al mig de l’escenari, hi posen un
recipient alt i estret i es disposen a abocar-hi els seus dos ingredients)
Dona de la neteja Tal·li: (Renyant, els atura) Ieeeeep! Ieeeeep! Vosaltres... no
em feu poti-poti, ara que ho tinc tot net com una patena... Be polite! Be
polite!
(El becari i la becària, van a la seva i barregen els dos ingredients: primer el
vinagre i després el bicarbonat. En surt una barrumera abundant formant un
sortidor. El becari i la becària miren d’aturar-ho xipollejant amb les mans. La
dona de la neteja corre esverada)
Becari Roentgeni: (Il·lusionat)It works! It works! It works!
Becària Vanàdia: (Il·lusionada) Oh! My God! Oh! My God! Oh! My God!
Dona de la neteja Tal·li: (A públic o al Doctor) Aquesta ja torna a fer la cabra i
a demanar més gots.
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Doctor Beril·li: (Fregant-se les puntes del dits enganxosos, al·lucinat) Tenim el
Pegamil! El Pegamil! N’hem trobat la fórmula! (Al públic, mirant al cel,
somniador) “Pegamil, enganxa de canto i de perfil”.
Dona de la neteja Tal·li: (Renyant i amenaçant amb el pal de fregar) Ieeeep!
Ieeeep! Ui! Només falta que hàgiu inventat el Pegamil, vosaltres... una cola!
Tant que s’enganxa... Casum l’olla! Qui ho farà net tot això! Ja els hi pots
anar dient: Be polite! Be polite! (Amenaçant-los alçant el pal de fregar) Jo sí
que us poliré la carcanada a cops de mànec!
Becària Vanàdia: (Espantada) Oh! My God! Oh! My God! Oh! My God!
Dona de la neteja Tal·li: Ni got ni gota, calla, tu, que t’estossino!
(El becari agafa la becària per la cintura, des de darrera, per a apartar-la de
l’escomesa. La becària li agafa les mans. Queden fermament encolats en
aquesta postura. Es mouen per l’escenari un rere l’altre, sota l’amenaça i els
improperis de la dona de la neteja. El becari clava estrebades a la cintura de la
becària provant de desenganxar les mans)
Dona de la neteja Tal·li: (Al becari, burjant-lo amb el pal de fregar) Tu, fes el
favor... brut, més que brut! Vols parar de fer això....? Ja sou prou adults per
fer aquestes coses. (Al becari i a la becària) You are adultery, very adultery...
you are a big adultery...
Becari Roentgeni: (Provant de fer-li entendre el que passa) Oooooh! Oooooh!
How could you say we are adulters!?
Becària Vanàdia: (Ofesa) Oh! My God! Oh! My God! Oh! My God!
Becari Roentgeni: (A la becària, molt educadament) I beg your pardon, my
lady, it's because of the glue, that stick... my stick... Oh! Nevertheless, I’m
sorry for that sticky... position.
(La dona de la neteja dóna el drap de la pols al Doctor Beril·li perquè l’ajudi a
desenganxar-los. L’un comença a picar-los amb el drap i l’altra a tustar-los amb
el pal de fregar)
Dona de la neteja Tal·li: (Maleint, serrant les dents) Això no marxarà ni amb
aigua calenta... maleït sigui qui va inventar el Pegamil...
Becari Roentgeni: (A la dona de la neteja, indignat i atabalat) Oh! Please,
madam, forget us! I’m sorry, perhaps I'm a bit sticky. But, there is a
misunderstanding about my stick... no, not about my stick... about... about
that rude and sticky... situation.
(La dona de la neteja va fent palanca amb el pal de fregar per separar-los
mentre el Doctor va picant-los o ventant-los amb el drap)
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Dona de la neteja Tal·li: (Al Doctor) Oh! Estigui, estigui... em diu aquest.
Estigui, estigui... Quan veig aquestes marranades no me’n puc pas estar...
oi, Doctor Beril·li? Estigui, estigui... Ara veurà com els arreglo jo, aquest
parell.
Becària Vanàdia: (Gemegant) Oh! My God! Oh! My God! Oh! My God!
Dona de la neteja Tal·li: (A la becària) I tu, gata maula, no gemeguis... Bén bé
que t’hi poses bé, eh? (Renyant i buscant la complicitat del públic) Això no es
fa en públic! “Marranos”! Va, va, passeu, passeu, cadascú a casa seva.
Becari Roentgeni: (Al Doctor) I feel embarrassed. Don’t you? Don’t you feel
embarrassed.
Dona de la neteja Tal·li: (Al públic) Embarrassed? Valga’m Déu! Embarrassed!
Ara pla! Només ens faltaria un embaràs. Sort que tinc això que ho mata tot.
(La dona de la neteja agafa el polvoritzador i els persegueix tot ruixant-los fins
que es desenganxen i surten d’escena. El Doctor es desespera en veure que el
Pegamil s’ha desenganxat i es mira amb mala cara el ruixador. La dona de la
neteja, ufanosa, mostra el polvoritzador, ruixa la cara del Doctor que hi està
embadalit. Bufa o fa un petó al polvoritzador i se l’endreça a la butxaca com si
fos una pistola)
Doctor Beril·li: (Fregant-se el front humit, abatut. Al públic, clamant) Quasi
teníem el Pegamil! El Pegamil! (Malhumorat) I també tenim aquesta bruixa
de la Tal·li i el seu ruixador! (Mirant al cel, somniador) “Pegamil, enganxa de
canto i de perfil”. (Al públic) Tinc una idea... ara torno.
(Baixa la intensitat de la llum. Sona “The Elements”, de Tom Lehrer. La dona de
la neteja, orgullosa, torna a treure el ruixador)
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Escena novena
La bruixa Bòhria
Dona de la neteja
Dr. Beril·li
Gerent Zinc-Zinc
Assistent Antimònium
Bruixa Bòhria
Herbolària Erbi
(Entra el Doctor Beril·li emocionat, fregant-se les mans, ve seguit del gerent
Zinc-Zinc i de l’assistent Antimonium. Conviden algú a entrar en escena)
Doctor Beril·li: Tal·li, no se m’espanti.
(Entren la bruixa Bòhria i l’herbolària Erbi. La dona de la neteja té un esglai i fa
un salt enrere. Tot seguit, avança decidida, apuntant les nouvingudes amb el
pal de fregar. La bruixa Bòhria, malfiada, avança cautelosament, mira arreu i no
li agrada el que veu. Els altres personatges estan a l’expectativa)
Bruixa Bòhria: (Negativa) Nyèèèèè! Nyèèèèè! Nyèèèèè!
Dona de la neteja Tal·li: Aquí ja hi ha massa gent amb escombra!
(La bruixa Bòhria es posa en guàrdia després de donar l’olla que porta al
Doctor Beril·li. La bruixa i la dona de la neteja intercanvien unes estocades
d’esgrima amb els pals de fregar i de l’escombra. La bruixa Bòhria recula
queixosa per les burxades i s’amaga rere el Doctor Beril·li, des d’on es defensa
tirant pólvores que es treu de la butxaca. El Doctor es posa l'olla al cap com un
casc. L’herbolària imita la bruixa)
Bruixa Bòhria: (Irada) Nyèèèèè! Nyèèèèè! Nyèèèèè!
Dona de la neteja Tal·li: (Desentenent-se de la bruixa i apuntant amb el pal de
fregar el gerent Zinc-Zinc) Aquesta bruixa també ve a escombrar? No em
voleu pas despatxar, oi?
Gerent Zinc-Zinc: (Amenaçant, passant-se el dit pel coll, repetint com una
ametralladora) Cau i net! Cau i net! Cau i net! Cau... i net!
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Assistent Antimònium: Diu que cal fer cau i net, vaja... que us despatxarà a
tots.
Gerent Zinc-Zinc: (Autoritari) Cada terrrrrra fa sa guerrrrra!
Assistent Antimònium: Diu que cada terra fa sa guerra, o sigui, que cadascú
procuri per ell.
Doctor Beril·li: (Posant-hi pau) Tal·li, faci el favor... està tractant amb una
eminència mundial en pocions químiques (Posant-la en primer pla): La
bruixa... Bòhria!
Bruixa Bòhria: (Afirmant) Nyèèèèè! Nyèèèèè! Nyèèèèè!
Dona de la neteja Tal·li: (Es retira avisant) Una eminència? Una altra
eminència? Una altra que és de l’olla. Miri, Doctor Beril·li, mentre no em faci
poti-poti... que no marxa ni fregant amb vinagre (Fregant amb la sola una
taca).
Bruixa Bòhria: (Desdenyosa) Nyèèèèè! Nyèèèèè! Nyèèèèè!
Gerent Zinc-Zinc: (Enfadat, fregant amb el peu el terra enganxós i passant el
dit per la taula bruta) Molta pega, molta pega, molta pega... i no Pegamil!
Assistent Antimonium: Diu que estem de pega, que ningú se’n surt de
fabricar el Pegamil. Doctor Beril·li... què fa falta?
Doctor Beril·li: (Acompanyant-la a la taula d’experiments, traient-se l'olla del
cap) Bruixa Bòhria... si us plau, faci el favor... aquí té l’olla...
Bruixa Bòhria: (Dubtant, mirant-se els pots amb desdeny) Nyèèèèè?
Nyèèèèè? Nyèèèèè?
(La bruixa Bòhria va tirant a l’olla els líquids que troba per allà i les pólvores que
es treu de la butxaca. Imposa les mans sobre la poció recitant un conjur)
Bruixa Bòhria: Estronci alcalinoterri! Arsènic metal·loide! Estronci alcalinoterri!
Arsènic metal·loide! Actínids i lantànids! (Riu malèficament alçant els braços)
Nyèèèèè! Nyèèèèè! Nyèèèèè!
Assistent Antimonium: (Al públic) Algú m’ho pot traduir?
(La bruixa Bòhria s’arromanga, encén una espelma i amb l’espelma una
bengala que ha posat dins l’olla o sobre la taula. Tothom fa un pas enrere,
estossegant. La dona de la neteja treu el ruixador i intenta escampar el fum a
cops de mans. La bruixa se li enfronta amb l’escombra. El gerent i l’assistent
surten, decebuts)
Bruixa Bòhria: (Posant el cap dins l’olla s'estranya que ningú li faci cas)
Nyèèèèè? Nyèèèèè? Nyèèèèè?
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Escena desena
El cuiner Pal·ladi
Dona de la neteja
Dr. Beril·li
Bruixa Bòhria
Herbolària Erbi
Cuiner Pal·ladi
Marmitó Magnesi
Gerent Zinc-Zinc
Assistent Antimònium
(El gerent i l’assistent tornen a entrar acompanyats d’un cuiner i un marmitó, es
planten al mig de l’escenari i li mostren l’olla)
Gerent Zinc-Zinc: (Exclamant-se, al cuiner) Barrip-barrap, barrip-barrap i
nyigui-nyogui, nyigui-nyogui.
Assistent Antimonium: (Al cuiner mirant-se de trascantó el Doctor) Diu que tot
ens surt de trascantó perquè l’empresa és plena de grapalluts que no troben
la fórmula tan refinada del Pegamil.
Dr. Beril·li: (Afalagador, fent reverències) Cuiner Pal·ladi! Tant de gust! Cuiner
Pal·ladi! Passi, passi que veurà la... la pastarada enganxosa.
Cuiner Pal·ladi: S’il vous plait senyoga bguxa (Aparta la bruixa amb el cullerot i
ensuma l’olla) On hi va, on hi va. Ummmmm! Ummmmm! (Pedant) Désolé,
désolé, absolument désolé... pour moi, le chef Pal·ladi, il faut améliorer les
pgopietats organolèptiques... n'est-ce pas, marmiton Magnésium? Pour moi, le
chef Pal·ladi, il y manquent des cagbohidgats... n'est-ce pas, marmiton
Magnésium?
(El cuiner hi fa tirar una pastanaga o una verdura i en fa tastar una llossada al
marmitó, que se’n malfia i fa basques)
Gerent Zinc-Zinc: (Impressionat i satisfet) Xef-xef, xef-xef...
Assistent Antimonium: Diu que aquest sí que hi entén. Que és un gran... que
és un gran...
Gerent Zinc-Zinc: Xef-xef, xef-xef...
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Assistent Antimonium: És un gran xef.
Cuiner Pal·ladi: Pour moi, le chef Pal·ladi, il y manque du potassium... n'est ce
pas, marmiton Magnésium?
Dona de la neteja Tal·li: (Al públic) Doncs, per ser un cuiner... un xeeeeef!
Parla talment com la bruixa, però en francès: propietats organolèptiques...
carbohidrats... magnesi, fluix de potassi... (Despectiva) Xeeeeef! xeeeeef!
xeeeeef!
(El cuiner hi fa tirar una altra pastanaga o verdura i un grapat de sal o farina i
en fa tastar una llossada al marmitó, que se’n malfia i fa basques)
Gerent Zinc-Zinc: Se n’unta els dits qui oli remena.
Assistent Antimonium: Diu que, qui oli remena, els dits se n’unta. O sigui que,
pel que cobra, hi podria tirar un rajolí d’oli.
Cuiner Pal·ladi: (Escandalitzat) Oli? Mai! De l’huile? Jamais! A l'école de
cuisine française nous utilisons un petit peu de beurre.
Dona de la neteja Tal·li: (Al públic) Ui! Ui els francesos! Tot ho cuinen amb
crema de llet. Tot! El que passa que no els entenem, perquè ells en diuen:
“Cgem de le a tut aggeu”.
Cuiner Pal·ladi: (Embogit) Peg fego comme il faut, moi, le chef Pal·ladi, hi
posagia, sobgetot... més beaucoup de clogug sòdic!
(Sona la cançó “The Elements” de Tom Lehrer. El cuiner i el marmitó treuen
sengles pots de sal o farina i alcen els braços i corren embogits al voltant de
l’olla mentre salen la potinga mentre es va enfosquint l’escenari.)
Cuiner Pal·ladi: (S'esvera) Partout, partout, partout! (Fora de si) Marmiton
Magnésium, s’il vous plait, més beaucoup de sel, c'est-à-dire clogug sòdic!
Més i més i més... Ja, ja, ja!
Dr. Beril·li: Au va! Sal! Vinga sal! Sant Antoni gloriós! Quin terra m’està
deixant! Aquest home em farà pujar la pressió.
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Escena onzena
L’espia Terbium
Dona de la neteja
Dr. Beril·li
Bruixa Bòhria
Herbolària Erbi
Cuiner Pal·ladi
Marmitó Magnesi
Espia Terbium
Gerent Zinc-Zinc
Assistent Antimònium
(Enmig de desori entra l’espia Terbium portant un maletí. Desconfiat, sigil·lós,
es mou amagant-se pels racons. No parla gaire. Es cala l’ala del barret fins als
ulls per a no ser reconegut i ensopega. El gerent es gira, sobresaltat)
Gerent Antimonium: Ah! Quin ensurt! (Suspicaç) L’espia Terbium... suposo...
porta el material secret?
Espia Terbium: (Aferrant el maletí contra el pit) Ummmmm? Qui és vostès? No
me’n refio. Primer... la contrasenya! (Alçant les ulleres de sol): “Gadolini és
un lantànid”.
Gerent Antimonium: (Confidencial) “Si fos urani seria un actínid”.
Espia Terbium: Entesos. La contrasenya és correcta (Obre el maletí amb gran
cerimònia i en treu un pot transparent que conté una pastanaga). El betacarotè!
Dr. Beril·li: (Desdenyós, agafant el que hi ha dins el maletí) El beta-carotè... el
beta-carotè... una altra pastanaga! D’això ja n’hi ha tirat el cuiner i... res de
res... no es veuen els resultats.
Dona de la neteja Tal·li: No, no es veuen... Ep! I això que la pastanaga va tan
bé per la vista. Però... no es veuen.
Gerent Zinc-Zinc: (Enfadat, picant de peus) Si tu pren pèl! Tu ha begut oli! Tu
ha begut oli! Jo fer la pell de tu! Si tu pren mal! Tu no queixi! Eh!?
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Assistent Antimonium: El gernt Zinc-Zinc diu que no ens vingui amb
romanços, que no ens aixecarà la camisa i que nosaltres no ens mamem
pas el dit. Que, si no porta l’ingredient secret per acabar la fórmula del
Pegamil... en sortirà mal parat.
(La Tal·li amenaça i el tusta l’espia amb el pal de fregar)
Espia Terbium: (Espantat) Ho porto.
Dona de la neteja Tal·li: (Tustant-lo) Ensenya-ho!
Espia Terbium: Ho porto! Ho porto!
Dona de la neteja Tal·li: (Tustant-lo) Que ho ensenyis, et dic, que no et crec!
Assistent Antimonium: (Aturant l’embat de la dona) Oporto és al nord de
Portugal.
Espia Terbium: (Alleujat, fregant-se els cops) La contrasenya és correcta.
(L’espia treu un pot de la butxaca o del maletí, el destapa i en treu una píndola.
El gerent la pren amb la punta dels dits, l’alça, l’admira i la passa a l’assistent.
Se la van passant amb solemnitat fins que arriba al Doctor Beril·li que pren
precaucions posant-se guants i agafant la píndola amb les pinces que han
quedat per allà. Demana silenci. Va apartant tothom mentre avança amb peus
de plom cap a la taula plena d’atuells)
Dr. Beril·li: Shhhhhht! Obriu pas. Tenim l’element químic! L’element secret! El
Pegamil!
Dona de la neteja Tal·li: (Al públic) “Pegamil! Enganxa de canto i de perfil”. I
no marxa ni amb aigua calenta.
Tothom: Shhhhhht! Shhhhhht! Shhhhhht!
(Sona “The Elements”, de Tom Lehrer. Mentre el Doctor sosté la píndola amb
les pinces, tothom corre a preparar l’experiment definitiu fent voltes a les taules.
La dona de la neteja frega pel mig de les cames dels personatges i els fa
entrebancar. Uns omplen la pissarra amb fórmules matemàtiques, físiques i
químiques. D’altres es posen mesures de seguretat: ulleres, gorra, guants...
que han quedat per allà. D’altres mouen una taula fins al mig de l’escenari,
remenen pots i hi posen un recipient alt i estret i es disposen a abocar-hi un
líquid: cola o un refresc carbònic, seguint les ordres estrictes del Doctor)
Dr. Beril·li: (Imperatiu) Proveta! Matràs! Aparteu les criatures! Provetes!
Dona de la neteja Tal·li: (Al públic) Ai! Sí, “provetes, provetes” les criatures,
aparteu-les, que, si no, les “matràs”. Que no prenguin mal. “Les provetes”.
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Dr. Beril·li: Aguanteu la proveta! Aboqueu-hi l’excipient! Més! Més excipient!
Més! Prou!
(En tirar la píndola “Mentos” dins el refresc, preferiblement de cola, en surt una
barrumera abundant formant un sortidor. Tots els personatges miren de collir
l‘inesperat raig d’escuma amb les mans per abocar-ho en pots. La dona de la
neteja corre esverada mirant de fregar el terra)
Doctor Beril·li: (Fregant-se les puntes del dits enganxosos, al·lucinat) Tenim el
Pegamil! El Pegamil! N’hem trobat la fórmula! (Al públic, mirant al cel,
somniador) “Pegamil, enganxa de canto i de perfil”.
(Sona “The Elements”, de Tom Lehrer. Els personatges xipollegen amb les
mans el líquid vessat. Proven si enganxa i n’omplen pots)
Tots: (Cridant embogits o extasiats) “Pegamil”! “Pegamil”! “Pegamil”! ...
(Mentre la dona de la neteja frega el terra amb desesper, els altres ho celebren
abraçant-se o corrent. Van quedant per l’escenari encarcarats com estàtues en
tota mena de postures. Els crits es van apagant)
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Escena final
Final
Estudiants
Els altres personatges
Dona de la neteja
(Baixa la intensitat de llum. És el final de la jornada. La dona de la neteja es
mira el rellotge de polsera. Es va desabillant la roba de treball i dels estris de
neteja. Aprofita les extremitats dels personatges, encarcarats com estàtues, per
a penjar-hi les peces de vestir i els estris)
Dona de la neteja Tal·li: (Al públic, mentre va penjant peces de roba i
objectes) Aquesta empresa sí que té una plantilla fixa... i unida. (Tustant la
galta o el clatell d’algun personatge) Us hi fixeu? Fixa’t. Fixa’t. Ben fixat. No
es mou ni peu ni petja (Picant amb el peu al sòl). Fan una mica d’angúnia,
no?
(Entren i surten els estudiants; van tapant amb llençols blancs els personatges
encarcarats i es van enduent fora d’escena tota mena d’elements)
Dona de la neteja Tal·li: (Al públic, mostrant un pot que ha agafat de sobre la
taula) “Pegamil! Enganxa de canto... i de perfil” (Es gira de perfil i se’n va
tota tibada).

( Teló )
* Surten a saludar els personatges que eren fora d’escena i van destapant les
estàtues cobertes amb llençols perquè també saludin.
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Pegamil
Localització, escenografia i caracterització
Escenari: Un laboratori. Al centre una taula coberta d’estris de laboratori:
provetes, matrassos, tubs d’assaig, pots de vidre, ampolles, una palangana...
Una altra taula amb un microscopi, una lupa, un ordinador portàtil, una làmpada
i papers escampats. Unes cadires. En un costat una pissarra gargotejada amb
fórmules químiques i matemàtiques. A l’altre costat un pòster amb la taula
periòdica d’elements.
Personatges
* La majoria de personatges poden tenir rols femenins o masculins, són
intercanviables, i també poden desdoblar-se i cedir text en un personatge
secundari que els fa de comparsa.
* Les escenes poden desenganxar-se permetent escurçar l’obra i també es
poden tornar a enganxar, amb Pegamil, en un ordre diferent.
Dona de la neteja Tal·li: Impulsiva, geniüda, enèrgica, hiperactiva i xafardera.
Vesteix una bata llarga, espardenyes amb mitjons llargs, mocador nuat al
cap i guants de fregar. Porta un pal de fregar i una galleda i va fregant els
desastres que provoquen els científics. Amb un drap i un ruixador que porta
a les butxaques treu la pols de tot i de tothom. Quan no té feina, es fa la
manicura.
Dona de fer feines Gal·li: Pot compartir o desdoblar part del diàleg i del rol de
la dona de la neteja, de la qual és un clon en tot.
Científic/a Dr./Dra. Beril·li: Obsessiu, capficat, manaire, disposat a fer el que
sigui per fabricar el “Pegamil”, la cola que ho enganxa tot per sempre. No
para de remenar pots i estris de laboratori i escriu i esborra fórmules a la
pissarra. La seva reputació està en entredit pels fracassos continuats del seu
equip. L‘empresa el vol fer fora. Italià. Escabellat. Porta bigoti. Vesteix bata
blanca, mascareta, guants de plàstic i ulleres de seguretat.
Ajudant/a Rutherfordi/ Rutherfòrdia: És l’ase dels cops. El Doctor Beril·i li fa
assajar tot el que és perillós i està sempre espaordit, amb raó. Vesteix bata
blanca, mascareta, guants de plàstic i porta ulleres de submarinisme amb
tub i tot. Porta un braç en cabestrell, el cap embenat i la cara plena
d’esparadrap. Està ferit i camina coix, arrossegant un peu. Porta unes pinces
llargues per a remenar de lluny coses perilloses.
Infermer/a Flevori/Flevòria: Segueix l’ajudant/a arreu on va, l’acompanya de
bracet per ajudar a caminar i li posa pomada o gotes o esparadrap
constantment a les ferides. És anglesa. Vesteix bata blanca amb creu roja,
mascareta i guants de plàstic. Porta un tub de pomada o comptagotes o
esparadrap o una bena desembolicada.
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Lampista Tecneci: Té un problema per a cada solució. Pessimista, negatiu,
rondinaire. Es fa l’entès, però no veu res clar i augura desastres “jo ja ho
deia... es veia venir...”. Vesteix granota de mecànic i gorra, carabrut de
grassa. Porta una eina grossa (clau anglesa) en una mà i una bombeta a
l’altra, contínuament va mirant a contrallum si la bombeta està fosa, amb
l’eina ho martelleja tot per comprovar si tot està ben collat i ferm.
Assistent Antimònium: Altiu, tibat, prepotent, mal carat, clenxinat. Vesteix
americana i corbata i ulleres de sol. Servil. Assisteix en tot el gerent. Li fa
d’intèrpret, traduint el que li dóna la gana, i li porta un maletí.
Gerent Zinc-zinc: És l’amo del laboratori. Va ser adoptat per uns xinesos.
Desconfiat, manaire, parla malament el català, de qual n’ha après només
algunes locucions i frases fetes. Camina fent passets ràpids i va fent
reverències a tothom amb els braços plegats o enganxats als costats del
cos. Vesteix com un xinès tradicional o vesteix americana i corbata i ulleres
de sol.
Aprenent de lampista Estronci: És l’ombra del seu amo lampista. Amb gestos
li dóna la raó en tot i repeteix, reblant, l’última paraula que diu el tècnic.
Vesteix granota de mecànic i gorra, que es treu respectuosament sempre
que parla el lampista. Carabrut de grassa. Porta una caixa d’eines i un rotlle
de cable mig desenrotllat, entortolligat per tot el cos, que va arrossegant.
Becària Vanàdia: És una gata maula, presumida, aparentment innocent i
bleda. S’exclama i s’esvera exageradament per no res. Va atabalada; és
expeditiva. Vesteix molt moderna i extremada. Porta bossa de mà i cascos
auriculars, un ordinador portàtil i mòbil.
Becari Roentgeni: Estranger, només parla anglès i ho entén tot al revés. Està
pendent de la becària, galleja i presumeix davant de la noia. Va molt
clenxinat i no para de pentinar-se mentre fa càlculs a la pissarra i mira de
cua d’ull la becària. Porta bata blanca descordada. Vesteix modern, “pijo”.
Porta una pinta a la butxaca i un retolador o guix a la mà amb el qual va
copiant a la pissarra les fórmules enrevessades que li va mostrant la becària.
Cuiner/a Pal·ladi/Pal·làdia: Refinat, llepafils i panxacontent, parla francès o
amb accent afrancesat, i el català, sense dir bé les erres. Parla se si mateix
en tercera persona. Mana, però no toca res. Dóna totes les ordres i ho fa
tastar tot al marmitó. Vesteix davantal de cuina i barret de cuiner. Porta una
llossa escorredora a la mà i una tapa de cassola a l’altra; farina a la butxaca.
Marmitó/marmitona Magnesi: Despistat, atemorit pel cuiner. Vesteix davantal
de cuina i barret de cuiner o una escorredora al cap. Porta un cullerot a la
mà i un saler a l’altra; farina a la butxaca.
Bruixa Bòhria: Se li escapa contínuament un riure maligne. Vesteix moltes
capes de robes fosques, faldilles llargues pengim-penjam i mocador al cap
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que li tapa la cara. Porta una escombra i una olla; una bengala, llumins i
farina a la butxaca.
Herbolària/bruixot Erbi: Ajuda la bruixa. Vesteix a la moda hippy, amb flors i
herbes al cap. Porta una flauta o un cabàs o un ram o un manat d’herbes.
Farina a la butxaca
Espia Terbium: Desconfiat, sigil·lós, es mou amagant-se pels racons. No parla
gaire. Vesteix americana, corbata, barret d’ala sobre els ulls i ulleres de sol.
Molt clenxinat i mudat. També pot anar tot negre i amb passamuntanyes o
gorro. Porta un maletí que conté una pastanaga i un pot amb un element
químic secret: una píndoa de “Mentos”.
Estudiants de química / ajudants de laboratori (2 o més o cap): Actuen com
un cor imitant amb gestos d’altres personatges, comparteixen una
coreografia comuna. Formen part del decorat, del qual entren i surten quan
cal fer-hi canvis. Repeteixen tot el que diu el científic. Són la veu del seu
amo. Vesteixen bata blanca o vestit sanitari, mascareta, gorra de quiròfan,
guants de plàstic i ulleres de seguretat. Traginen amunt i avall tots els
elements d’atrezzo i de l’escenografia. Segueixen els científics tot observant
el que passa i ho van anotant en una carpeta que porta cadascú. Vestits de
carrer.
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Attrezzo
X pots de vidre o ampolles
transparents
X provetes/matrassos
X tubs d’assaig
X bengales
X farina
1 olla / palangana
1 microscopi
1 lupa
1 ordinador portàtil
1 mòbil
1 cascos auriculars
1 rètol: Pegamil
1 carpeta
X folis
1 maletí porta folis
1 escombra
1 pal de fregar
1 galleda
1 polvoritzador
1 clau anglesa o eina
1 bombeta
X cables elèctrics
1 caixa d’eines
1 llossa escorredora
1 tapa de cassola
1 cullerot
1 pinces de cuina
1 pinta
1 retolador o guix
1 esparadrap i pomada
X benes
1 cabàs / flauta / ram
1 espelma
1 encenedor
X pastanagues
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Vestuari especial
2-9 bates blanques o vestits
sanitaris
9 mascaretes
9 gorres de quiròfan
2 granotes blaves
2 gorres
1 gorra de cuiner
2 davantals
1 drap de la pols
1 bata de dona
2 mocador del cap
X perruques
(escabellades)
X guants de plàstic
X ulleres de seguretat
1 ”snorkel” (amb tub)
3 americanes
3 corbates
3 ulleres de sol
1 bossa de mà
8 llençols

