
L’entrevista de feina 

ESCENA 1  

8:00  
(Interior. Saló d'un pis de Palma. Cèntric, amb dues habitacions, un bany, cuina  
independent, bugaderia, saló lluminós i balcó de 3 metres quadrats. En Marc apareix 
ben vestit per anar a una entrevista de feina...)  

MARC: “Carinyo” me'n vaig (Sense esperar resposta) Ja faré un café al bar. Avui  tinc un 
bon pressentiment, ja ho veuràs... (dos segons) Cari??? (agafa una carpeta  blava que 
està damunt la taula i es fitxa que té un pos-it, llegeix)  

Bon dia “gordi”. M'han cridat de "L'oficina" je, je, je  
Na Marga, sa rossa grassoneta, està malalta i m'han dit  
si la puc substituir al torn del matí.   
T'he fet un petó, però estaves roncant i ni t'has adonat.   
Feliç dia dels enamorats.   
Sort a l'entrevista d'avui, ens veiem al vespre.  
Love U  

(En Marc somriu, pensa un moment i com si tingués una revelació canvia el ritme.  Posa 
el post-it dins la carpeta i va per sortir. S'atura, torna enrera, agafa les claus,  surt 
d'escena.)  

ESCENA 2   

8:30h.  

(Exterior, terrassa d'una cafeteria. Una cambrera fa neta la taula del bar . És  primeta, 
petita i energètica. Surt d'escena. Arriba en Marc que seu per demanar un  cafè. Apareix 
la cambrera)  

CAMBRERA: (Sorpresa, contenta i una mica tímida juga al flirteig) Bon dia Marc. 

MARC: (Amb familiaritat i jugant al flirteig) Bon dia Alícia.  

CAMBRERA: Avui no t'esperava per aquí.  

MARC: Encara tinc una hora abans de l'entrevista per la feina. Espero que me vagi  bé 
(Creua els dits) que tot està caríssim.  

CAMBRERA: Què t'he de contar, la factura de la llum ens ha pujat a 250 euros  
aquest mes.  

MARC: Jo fa dos mesos que no trec sa moto, per no pagar benzina. 

CAMBRERA: "Menos mal" de mu mare que me dur tuppers.  

MARC: (Reflexionant) si no fos per la família... ufff.  

CAMBRERA: A Palma tot és caríssim, entre el pis, gastos i menjar tots amem amb  
l'aigua al coll. (S'adona que s'està enrotllant massa) Te duc un cafè? 



Títol: L'entrevista de feina Escrita per: Som-ni  

MARC: Si, que diuen que va bé per les entrevistes. Si vas “cafeïnat” acabes  
contractat.  

(Alícia, la cambrera riu, surt d'escena i en Marc treu el mòbil per escriure un  watsapp. 
Somriu. Es fa un selfie. Torna a entrar a escena la cambrera que li du el  cafè i s'el 
queda mirant)  

MARC:(Ell la mira divertit) Li estic enviant un missatge al meu "Amorsito"  

CAMBRERA: (Li posa el cafè a la taula i com si estigués gelosa)  Quina sort que 
té la teva al·lota. És cafè va a compte de la casa. Que et vagi bé  l'entrevista (Com 
si estigués gelosa surt d'escena)  

 (En Marc sorprès, es beu el cafè d'un glop i surt d'escena)  

ESCENA 3  

11:30h.  

(Interior Supermercat, Alícia està a la caixa. En Marc entra a escena i porta un  plàtan i 
una ampolla d'aigua, va a la caixa per pagar. Quan veu n'Alícia se sorprèn.)  

MARC: Hola, Alícia, també fas feina a un supermercat?  

ALÍCIA: A la cafeteria fan reducció de jornada i aquí estic fent la substitució d'una  que 
està de baixa per maternitat...  

MARC: I com d'ús lo de ser mare?  

ALÍCIA: No tinc temps ni doblers per fer tot el que he de fer, ara imagina't si tingués  una 
criatura. No està la cosa per mantenir nins.  

MARC: Però tu tens carrera, hauries de tenir una bona feina...  

ALÍCIA: Si, però he d'aprovar "opos" primer, no tinc temps d'estudiar i tot el que em  surt 
és de practicant, paguen una merda i has d'assumir es "seguro"... ¿Per cert que  tal 
l'entrevista?  

MARC: No l'he feta. És director estava reunit i m'han citat a les quatre de  
l'horabaixa. Hauré de fer temps.  

ALÍCIA: Són un euro amb trenta-dos cèntims. (Confidencial) Aquí no et puc  convidar 
que l'encarregada ens vigila (Tots dos miren cap a la mateixa direcció  dissimulant)  

MARC: No et preocupis.(Paga just) A quina hora surts?  

ALÍCIA: (Flirtejant) M'estàs demanant una cita? No sé jo si la teva al·lota estarà  
d'acord. 
Títol: L'entrevista de feina Escrita per: Som-ni MARC: (Còmplice) No li penso contar.  



ALÍCIA: (Tímida) Gràcies però jo no faig aquestes coses.  

MARC: (Simpàtic) Et convit a berenar, (mostrant la compra) plàtan, aigua i la  meva 
companyia.  

ALÍCIA: (Defensiva) No, "en sèrio" no puc. Després de la feina he d'anar a un altre  
compromís. Millor que te'n vagis. L'encarregada ja ens mira i no vull perdre aquesta  feina.  

MARC: Segur?  

ALÍCIA: Vés-ten que encara tindré problemes.  

(Marc surt enfadat d'escena)  

ESCENA 6  

18:30h.  

(Interior llibreria, n'Alícia col·loca uns llibres. Entra Marc amb una rosa a la mà) 

ALÍCIA: Marc m'estàs assetjant?  

MARC: (Molt sorprès) Ostres, no. No sabia que també fessis feina aquí.  

ALÍCIA: Sí, però és un favor personal a una amiga que va obrir fa poc. Està  separada i li 
toca el nin aquesta setmana. Ha anat a cercar-lo a l'escola. Perdona pel  que ha passat 
avui al migdia. L'encarregada és molt pesada i vaig una mica  estressada...  

MARC: No, perdona'm tu pel meu comportament.  

ALÍCIA: Està oblidat... per cert Què tal l'entrevista?  

MARC: Bé, suposo, ja em diran coses  

ALÍCIA: (Positiva) Ja veuràs que si.  

MARC: (Canviant de tema) Escolta et vull demanar assessorament per comprar un  llibre 
per la meva al·lota. És el dia dels enamorats i a ella li agrada molt llegir...  

ALÍCIA: (Mirant la rosa i gelosa) Està bé... que li agrada llegir a la teva  
enamorada?  

MARC: Novel·les d'amor, vampirs, homes llop i coses d'aquestes  

ALÍCIA: (Indiferent) Quina edat té, quinze anys? (Marc riu). Mira aquest ens hi ha  arribat 
fa poc i té molt bones crítiques. Potser, sigui del seu gust. 
Títol: L'entrevista de feina Escrita per: Som-ni  

MARC: Perfecte (Mira a sa cartera i no du doblers) et puc pagar amb targeta?  

ALÍCIA: Si, cap problema (Li està cobrant) però no tinc paper de regal. Et va bé una  



bossa?  

MARC: Sí. Clar... Escolta tu faràs alguna cosa pel dia dels enamorats? 

ALÍCIA: Si, convidaré a sopar a la meva parella, "xino" a casa i “peli”. 

MARC: Ben segur que ús ho passareu bé.  

(Es queden mirant sense dir-se res, amb tensió sexual)  

ALÍCIA: (Incòmoda) Serà millor que marxis.  

MARC: Si, a part he pensat que faré una aturada abans d'anar a casa. Adeu 

ALÍCIA: Adeu  

(Marc surt d'escena per un costat. Torna a entrar i es fan un petó de pel·lícula i  Marc 
torna a marxar sense dir res)  

ESCENA 7  

20:30  

(Interior. Saló del pis. Entra Marc amb el llibre, la rosa i una ampolla de vi) 

MARC: Hola Carinyo, ja he arribat... (Dos segons) Carinyo?  

(N'Alícia entra per l'altre costat amb bosses amb menjar xinès i li fa un petó amb  una 
abraçada)  

ALÍCIA: No tenies cap entrevista de feina avui, veritat?  

MARC: No, però volia estar amb tu tot el temps possible... Estàs enfadada? 

ALÍCIA: T'estimo (S'abracen)  

MARC: T'he portat un regal, espero que t'agradi (Somriu)  

ALÍCIA: Jo convit a sopar "xino" (Somriu)  

(Tots dos riuen i es fan un petó d'enamorats)  

FI 


