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ESCENA 1: HEM DE CANVIAR DE PLANETA 

 
● Teatre negre 

Tots van sortint amb les seves naus, cap a un lloc concret de 
l´escenari. Van xerrant. Posició U. 
 
Tikis 
GRIMA: si, si… hi que ho diguis 
BUA: quin ridicul 
GUÁCALA: mai en els meus 420 anys m´ha passat una cosa així 
OSEA: mira que caure al terra i embrutar-te amb dextroclorur de 
zinc 
 
Tots… ecs, quin oi HEM DE CANVIAR DE PLANETA! 
 
 
Robots 
BIPBIP: idò això és el que em va dir el meu fisio 
MAC: diràs el teu mecànic 
 
(Tots riuen molt forçats) 
 
CHIP: tenim un bon problema 
WINZIP: i tant… els nivell d´oli del nostre planeta s´esta esgotant 
 
Tots: ai ai aiiiii HEM DE CANVIAR DE PLANETA! 
 
Enfadats 
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IRIE: … I per això estam aixi! 
DESTRI: Si!... Tot lo dia amb presses… 
INFERNO: i que ho diguis. Ahir el meu jefe em va despedir… 
MORDOR: tot són problemes, tot són problemes! 
 
TOTS: HEM DE CANVIAR DE PLANETA! 
 
 
Tristos 
TRISTINA: no te pensis, la meva filla no té ganes ni de jugar 
PLOF: diuen que pot ser per la contaminació 
MARIA PLORS: jo crec que és una qüestió d´alimentació  
 
TOTS els tristos: (com a plorant) HEM DE CANVIAR DE 
PLANETA! 
 
TOTS: HEM DE CANVIAR EL PLANETA! 
 
FOSC 
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ESCENA 2: I.A. 
 
VEU EN OFF IA: (en fosc, sons informatics, sonda espacial…) -           
veu tipo Alexa.  
Connectant IA a la base de dades de la Terra en òrbita a l’espai              
exterior.  
Estat actual del planeta: crític. 
Situació de punt de no retorn: límit 
Detecció de formes de vida compatibles amb la Terra: afirmatiu. 
Objetiu confirmat: trobar una raça d´èssers extraterrestres que        
puguin redirigir la situació al planeta Terra. 
 
Llum 
(Es veuen els aliens com havien acabat la darrera escena.          
Posició U) 
 
IA: Èssers extraterrestres (Tots miren cap amunt) 
 
GRIMA: ai, quin ensurt…  
IRIE: què és aquesta veu tan estranya? 
BIPBIP: Chip, que no és aquesta la veu de sa teva tia Alexa? 
CHIP: per mi que si. La varen actualitzar fa dos anys. 
PLOF: quina veu més solitària… quina pena… 
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IA: Port un missatge de la Terra, situada a la via làctea. Cercam             
la raça idònea per dur-la al planeta i revertir la seva situació            
catastròfica. 
BUA: ca-tas-trò-fi-ca? això sona molt malament. 
DESTRI: catastròfica!!! Siiiiiiiii això sona molt bé! 
MAC: podriem ficar un virus i… patapam! A prendre pes... 
TRISTINA: Sac…. un sac de paciència els donaria jo, quin          
desastre. 
 
IA: Els aspirants a conquerir la Terra s´han de presentar a les            
coordenades que us he passat al bluetooth de la vostres naus el            
dilluns que ve a les 8h. 
 
GUÁCALA: Què? En dilluns? A les 8? 
OSEA: ai… quina peresa… necessit hores 10 hores de son. 
INFERNO: si!, anem a conquerir la Terra, esclavitzar els         
humans… 
MORDOR: ens prepararem per una guerra que guanyarem! 
WINZIP: jo tenc ganes de conèixer el famós Google… diuen que           
té un culet... 
MARIA PLORS: … això mateix, un canvi d´aires no ens aniria           
malament. Si al manco hi haguès un poc de felicitat…  
(Tots els tristos: … o no…) 
 

FOSC  
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ESCENA 3: CONNEXIÓ INTERGALÀCTICA 
 
Els aliens entren poc a poc en diferents temps i després Posició            
Diagonal V 
 
GRIMA: buaj, mira tu… quines pintes. 
IRIE: pintes!!! Pintes tú!! Que pareixes un mussol espantat. 
WINZIP: no vos ralleu… ralleu… ralleu (un li dona un toque)...           
ralleu amics! 
TRISTINA: amics?... i què és això?... deu ser molt di-di-di-vertit          
tenir amics. 
 
IA: Els candidats han arribat a la ubicació indicada. A continuació           
us donaré les instruccions per dur a terme l´elecció de la Millor            
Raça Alien per la Terra. 
Punt 1: es realitzaran una serie de proves típiques de la Terra. 
Punt 2: la raça que tengui més punts guanyarà el títol de líder             
mundial i governarà la Terra amb l´objectiu de tornar a recuperar           
el seu equilibri. 
Punt 3: No se val donar empentes, dir paraules malsonants ni           
tampoc mossegar, babejar, escupir, ni pegar els mocs als         
adversaris. (Aqui els tikis es moren d´oi i els enfadats fan com si             
fos injust). 
 
Això és tot. Ara els candidats es poden dirigir als seus camerinos            
per preparar-se per les proves. Pensau bé les estratègies que          
fareu servir per guanyar! 
 
(Tots protesten una mica, comentant el que han sentit i parteixen) 
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FOSC 

ESCENA 4: ESTRATÈGIES 
 

Surten grup per grup caminant, ja xerren des de sortida i s´aturen            
al centre per discutir en la forma de guanyar, cadascú d´acord           
amb les seves característiques.  
 
Tikis 
 
GRIMA: No m´atossiguis… jo pas de fer això! 
BUÁ: idò a jo m´agrada… a jo, m´agrada 
GUÁCALA: No diguis ximpleries Buá, jo no me pens embrutar          
ses meves delicades mans. 
OSEA: Jo vos ho deia perquè dur ses bosses de moc de troll             
galàctic per despistar als altres… pareix divertit 
GRIMA: Divertit?... jo optaria per tirar perfum de O Vni... 
BUÁ: si si… i que es posin tots a tossir 
(Tots es riuen) 
GUÁCALA: O pols de maquillatge 
OSEA: O totes dues coses… 
GRIMA: A veure guapis, el nostre plan per guanyar ha de ser            
suuuuper fashion. 
BUÁ: jo el que pens és que hem d´anar super arreglades  
GUÀCALA: Els altres extraterrestres no faran més que        
mirar-mos, els despistam i… guanyam! 
OSEA: Magnífic! Me pareix un pla ideal…  
TOTS: … de la muerte! 
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Robots 
 
BIPBIP: Segons els meus càlculs podem guanyar les proves si…          
si...  
MAC: si empleam be les dades i les processam com… toca... 
CHIP: hem de tenir ben carregades les bateries. 
WINZIP: jo crec que no hauriem de participar a les proves           
aquàtiques, si n´hi ha. 
BIPBIP: I tant, hem de tenir clar que el nostre punt fort és el              
cervell 
MAC: diràs… la placa base 
TOTS: (riuen) ha ha haaaa 
CHIP: Hem d´analitzar totes les opcions 
WINZIP: actualitzarem el sistema abans de començar…  
(miren cap adalt, tancant els ulls i so de reinicio windows) 
 
Enfadats 
 
IRIE: No podem fallar! El que hauriem de fer és preparar bé els             
punys i… (música intriga)... (fa gestos de pegar) machacar-los a          
tots  
DESTRI: no no no… millor agafar uns nunchakus, uns pals i fer            
(música intriga) “el ball de les castanyes” 
INFERNO: Ohhh… el ball de les castanyes… jo crec que el millor            
serà agafar les espases de foc de l´infern i fer la… (musica            
intriga)... dansa mortal!! 
MORDOR: mmm… ball de les castanyes... dansa mortal… res         
d´això! Farem la (música d´intriga) tormenta de l´apocalipsis! 
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IRIE: estau tots tocats de l´ala!... tots junts podem posar-mos en           
modo “street fighter” i utilitzar la força bruta. 
TOTS: siiiiii 
DESTRI: força… i mala llet! 
INFERNO: mala llet diu…. d´això en tenim de sobra…. La gent           
del nostre planeta confia en nosaltres per conquerir la Terra. 
MORDOR: si… la Terra serà nostra i tots junts ho aconseguirem,           
pegant maplanes a diestro y siniestro!  
 
Tristos 
TRISTINA: ai… mumareta… no sé com podrem superar les         
proves. 
PLOF: jo crec que podriem anar fent pena , que en tenim molta. 
MARIA PLORS: jo crec que és una bona idea, no sé quin tipus             
de proves seràn… però no veig altra sortida. 
TRISTINA: sigui com sigui hem de guanyar… ja sé que lo nostro            
no és l´esperit guanyador... 
PLOF:no reina… d´esperit guanyador res de res… però sabem         
que la tristor és una emoció molt poderosa. 
MARIA PLORS: tan poderosa com efectiva. Si sabem emplear la          
tristesa com a arma contra els nostres adversaris, segur que          
guanyarem 
TOTS: … o no… 
 
 
FOSC 
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ESCENA 5: LES PROVES ALIEN 
 
(Apareixen després del fosc a la Posició V) 
 
IA: estimats extraterrestres, ha arribat l´hora de posar a prova les           
vostres habilitats.  
Qui s´alçarà amb la victòria per la Terra? 
Les proves es basen en les 4 disciplines més importants pels           
humans.  
Qui guanyi les proves mereixerà el títol de Raça Suprema de la            
Terra. 
Preparats? 
 
(tots esperen) 
 
IA: Primera Prova… concurs de ball! 
(tots queden com a cruixits) 
 
IRIE: no sé per què hem de fer aquestes ximpleries!  
TRISTINA: ballar? Ai mumareta… no se si riure o plorar… millor           
plorar… 
GRIMA: ui que bé, que bé! Aquesta si que és una prova molona.             
Els humans si que saben! 
BIPBIP: amics… aquesta prova està feta per… nosaltres. Duim el          
ritme a ses venes… dic… als circuits. 
TOTS els robots: (rient) ha ha haaa 
 
IA: 3, 2, 1… comença la prova! 
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Sona LA MACARENA i van passant tots els aliens per equips.           
Primer miren de forma estranya per amunt, poc a poc els va            
agradant més (menys als enfadats) 
 
IA: Els guanyadors d´aquesta prova són… Els Robots        
d´Androidmeda! 
 
Segona Prova… A cantar! 
(tots queden com a cruixits) 
 
DESTRI: cantar??? Tant de bó posin heavy metaaaaal. 
PLOF: música… sentiment companys… sentiment… 
BUÁ: quina cosa més cursi… 
TOTES Tikis: suuuuperrrrr 
BUÁ: posarem la veu més fina i dolça per guanyar aquesta           
prova. 
MAC: ai ai ai … ara si que hem “begut oli”... 
TOTS robots: (rient) ah ah ahhh 
 
IA: Cada raça triarà una cançó i la cantarà. 3, 2, 1… comença la              
prova! 
(Al centre de l´escenari, els Tikis) 
 
Comencen a cantar:  
 
No me mires mo me mires dejalo ya 
Que ho no me he puesto el maquillaje je         
je 
Y mi aspecto externo es demasiado      
vulgar 

Para que te pueda gustar 
No me mires mo me mires dejalo ya 
Que ho no me he peinado a la moda 
Y tengo una imagen demasiado normal 
Para que te pueda gustar 
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sombra aquí y sombra allá 
maquillate maquillate 

Un espejo de cristal  
Y mirate y mirate 

 
 
(Al centre de l´escenari, els robots) 
 
 
El terror la maldad, Koji puede controlar, 
Y con él, su robot, Mazinger! 
Mazinger es fuerte y bravo, 
Es una furia No pueden con él, 
Preparado a combatir está 
Es inmortal, el robot, 

Y siempre lucha por la paz 
Su amistad y su amor, 
Koji puede controlar 
El poder, la amistad, 
Con Mazinger, siiiii! 

 
 
(Al centre de l´escenari, els enfadats)  
 
 
La gente me señala 
Me apunta con el dedo 
Susurra a mis espaldas 
Y a mí me importa un bledo. 
¿Qué más me da? 
Si soy distinta a ellos 
No soy de nadie 

No tengo dueño. 
Mi destino es el que yo decido 
El que yo elijo para mi 
¿A quién le importa lo que yo haga? 
¿A quién le importa lo que yo diga? 
Yo soy así y así seguiré 
Nunca cambiaré. 

 
(Al centre de l´escenari, els tristos) 
  
Ella despidió a su amor 
El partió en un barco 
En el muelle de san blás 
El juró que volvería 
Y empapada en llanto ella juró que       
esperaría 

Miles de lunas pasaron y siempre      
estaba en el muelle 
Esperando 
Muchas tardes se anidaron 
Se anidaron en su pelo y en sus labios 
Sola, sola en el olvido 
Sola, sola con su espíritu 
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Sola, con su amor el mar Sola, en el muelle de san blás 

 
IA: Atenció, després de deliberar, els guanyadors d´aquesta        
prova són els aliens de la Galàxia Telojuro 
 
Fosc 
 
IA: A continuació una prova de força. Podiem haver triat mem qui            
tirava s´arbre més enfora, o qui tirava d´un camió més distància…           
pero mos basta veure qui és capaç d´estirar més una corda. 
Jugaran dos equips, i els que guanyis s´enfrontaran a la gran           
final…. tres , dos, u… començau 
 
Tikis vs Enfadats… guanyen enfadats 
Robots vs tristos… guanyen Robots 
 
Enfadats vs Robots… guanyen Enfadats (ho celebren) 
 
IA: Clars guanyador: el aliens de la constel·lació Kamekame. 
 
Fosc 
 
IA: I ara… la darrera prova… una prova d´enginy. No són massa            
de pensar aquests humans… però així mateix tenen unes         
endevinalles que us faran rompre el cap. 
 

PREGUNTA:  
Per fora duc vestit verd, 

i per dintre vaig vermella, 
amb botons que llenceu 
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els qui em mengeu. 
 
Irie: verd… vermella… botons… i jo que se!!! 
Grima: buajjj… combinar verd i vermell??? Quin poc estil! 
Bip-Bip: processant… processant… botons! crec que és       
una calculadora. 
Tristina: I ara… és una sindri, animals!!!! 
 
IA: correcte. Següent: 
 

Dos anells t'has de posar 
si vols fer-me treballar. 

 
DESTRI: una destral… una destraaaal 
BUÁ: que deis flipada… està clar que són unes arracades          
de Tous. 
GUÀCALA: dos anells… ho diu ben clar!! Que duen         
diamants? 
MAC: processant… processant… treballar! La Wii 
PLOF: mirau que sou de rucs… són unes tisores… dos          
anells si me vols fer treballar... 
 
IA: correcte. La darrera: 
 

Sóc molt intel·ligent 
i em consulta tota la gent. 
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INFERNO: mmm… intel·ligent…. Chuck Norris 
MORDOR: no home no… el Chorchenaguer!  
OSEA: qui??? Vaja parell… consulta a la gent… està         
clar… és una personal shopper! 
CHIP: ai ai ai… no sabeu que deis… intel·ligent i          
consulta… està clar que és N´Alexa 
WINZIP: N´Alexa o el seu cosí Google Home 
MARIA PLORS: (riuen tots els tristos) jajaja…. Que sou         
de babaus. És el diccionari!! (tots els tristos a la vegada)           
El diccionari!!!  
 
(tots els altres es posen les mans pel cap) 
 
IA: idò ha quedat ben clar qui ha guanyat… Els aliens del            
sistema Trístor.  Ara veurem els resultats 
 
FOSC 
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ESCENA 6: LA DECISIÓ 
Formació en U. Cada tribu com al principi, xerrant entre ells,           
comentant les proves i com pensen que han quedat. 
 
(tikis) 
GRIMA: jo crec que ho hem clavat! 
BUA: no ho dubtis! 
GUÁCALA: ens hem sortit a la prova de cantar…  
OSEA: està ben clar que guanyant una prova, i amb la nostra 
presència, ho tenim fet! 
GRIMA: si, i serem ses superjefas de la Terra. 
BUA: que bé sona… quina il·lusió! Quina il·lusió! 
GUÁCALA: quins nirvis. Preparau es dobers, que ens anem a la 
Terra de compres! 
OSEA: venga guapis… en uns minuts… tendrem descompte a 
totes les tendes de la Terra!!! 
 
(Robots) 
BIPBIP: ...i a més tenim tots els números per ser els amos de la 
Terra. 
MAC: és clar, Bip Bip… tenim guanyat el vot del jurat per internet. 
CHIP: ningú es pot resistir al nostre estil. 
WINZIP: Estil Time New Roman 
TOTS: (rient) ah ah ahhh  
BIPBIP: Quan arribi a la Terra, el primer que he de fer és 
demanar la WIFI. 
MAC: La WIFI i un servidor ben potent. 
CHIP: No digueu tonteries, servidors potents? A la Terra? 
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WINZIP: I tant… els humans si que seran servidors ben 
potents…. 
TOTS: (rient) ah ah ahhh 
 
Enfadats 
IRIE: idò això, no puc creure que només haguem guanyat un sol 
punt a les proves! 
DESTRI: Jo crec que està tot amanyat. 
INFERNO: A més, guanyar el tira-soga ha estat un joc de nins. 
MORDOR: jo m´he quedat amb ganes de guanyar la prova de la 
Macarena 
TOTS: (riuen com a malvats) 
IRIE: basta! Si no guanyam propós agafar aquesta tal IA i... (fa 
gestos d´esclafar-la) 
DESTRI: si… llum, foc… destrucció!!! 
INFERNO: I quan la Terra sigui nostra, compraré una Harley 
Davidson i aniré a veure món. 
MORDOR: Tot lo dia serà festa i només sonarà Rock and Roll 
TOTS: a la porra el Reggetón. (es posen a riure com a malvats) 
jajajaja 
 
Tristos 
TRISTINA: … no ho creguis, crec que ens ha fallat un poc 
d´entusiasme 
PLOF: però que dius? Ho hem donat tot! 
MARIA PLORS: si, mai havia ballat, ni cantat, ni... 
TRISTINA: … ni estirat d´una corda plena de aliens locos! 
PLOF: la veritat és que ha estat una experiencia molt (pareix 
il·lusionat)... (de bajón) …. apassionant. 
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MARIA PLORS: crec que si aconseguim ser els amos de la 
Terra… podriem fer una bona festa… 
TOTS: o no! 
 
IA: Estimats participants, ara mateix us revelaré el nom de la 
Raça guanyadora. 
(tots atents) 
 
Calculant…. tots teniu un punt… estau empatats! 
(tots cauen cap enrere) 
 
He pres la decisió de que siguin els propis humans qui prenguin 
la decisió final, amb una “ruleta de la fortuna” (so de concurs). 
Ara… un fort aplaudiment pel meu “azafato”… en/na X! 
 
En/na X ara s´atracarà a un humà del públic i amb un aparell 
supertecnològic digne del segle XXI i elegirà quina raça 
guanyarà! 
 
(tots flipen) 
 
Tot està per decidir: 
Robots d´Androidmeda, Aliens de la Galàxia Telojuro, 
Extraterrestres del Planeta Kamekame i Aliens del Sistema 
Trístor 
 
Ara, azafato, tria un humà i que sigui lo que Google vulgui. 
 
(X baixa i una persona tria amb l´Ipad qui guanyarà) 
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X: els guanyadors son…. ??? 
 
(els que guanyen ho celebren, i els altres… protesten) 
 
IA: Ara, els guanyadors es poden posar enmig de la sala. 
Ara sou la Raça Suprema de la Terra (es posen molt contents) 
El vostre objectiu serà recuperar la normalitat al planeta:  

● Reduir les emisions de diòxid de carboni 
● Reconduir la situació de la contaminació de la mar 
● Recuperar els boscos i espais naturals 
● Millorar les relacions entre els paisos en conflicte 
● Abolir la fam, la sed, l´exclavitud… 

 
Interromp la raça guanyadora: calla calla! 

1. Això és massa! 
2. La Terra està fatal 
3. Això no ho arregla ningú, ningú! 
4. Idò que ho arreglin ells! 

TOTS: hem de canviar de planeta! 
 
FOSC 
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