
EM CONCEDEIXES AQUEST BALL?
PERSONATGES PRINCIPALS:

REBECCA HAYLEY IVY CARLOS

SKY DELILAH KYLE MARK

STEPHANIE CLAIRE RUSSELL CHASE

LYN STELLA LUKE DAX

PERSONATGES SECUNDARIS:

PROFESSORA

ESTUDIANTS

ESCENA l

Abans del gran ball, ens situem al gimnàs de la Mid Western High School, a Florida,

Estats Units. Sona “Don’t Wanna Know”, de Maroon 5. A l’escena apareixen la

STEPHANIE, la LYN, la DELILAH, en DAX i altres estudiants, decorant el gimnàs

per al ball de final de curs.

STEPHANIE: Lyn, posa els globus més a l’esquerra, que quedaran millor amb la

il·luminació.

Entra IVY

IVY: La Claire m’ha dit que al final no pot venir a ajudar, que ha de cuidar el seu

germà petit.

DELILAH: Quin pal, la veritat, prefereixo estar aquí.

IVY: No sé què dir-te (riu) La decoració us està quedant genial, per cert.

LYN: Ivy, em pots donar les garlandes? Estan allà a la taula de l’esquerra.

IVY: Vaig!

Continuen decorant l’espai, i hi ha una transició cap a l’ESCENA II

ESCENA II

Comença el ball de l’institut per als alumnes del “senior year”. La càmera s’apropa a

l’entrada, amb els alumnes entrant amb els seus amics i les seves parelles. La

primera cançó que sona és “Motivation”, de Normani. Els diferents grups es fan fotos

al “photo booth” mentre riuen i xerren animats.



ESCENA III

Sona “Sue Me”, de Sabrina Carpenter. Entren per la porta REBECCA, LYN, SKY i

STEPHANIE. Aquí hi ha una seqüència d’elles entrant triomfalment mentre alguns

les saluden, altres critiquen i altres les ignoren, passant per davant de la càmera.

REBECCA: Nenes, avui és la nostra nit. És el moment de triomfar i de gaudir al

màxim aquesta nit. Però hem d’establir unes pautes. No ens embolicarem amb

ningú, no tindrem mal rotllos i no ens passarem bevent. Hem de ser conscients de

les nostres accions, i hem d’estar disposades a tot perquè alguna guanyi el premi de

reina del ball. Encara que ja sabem qui no el guanyarà, oi Sky? La implicació durant

el curs també compta (riuen lleugerament i brinden) En fi nenes, a ballar!

Es posen a ballar, i moments després, s’acosta CHASE

CHASE (molt relaxat): Ei nenes, com va?

STEPHANIE: Chase, ja sabem les teves intencions, i la resposta és no.

CHASE: Stephanie, relaxa’t… (amb aire seductor) Ja sé que t’estàs morint per

fer-ho amb mi.

REBECCA (fent un pas endavant i alçant la veu): Mira Chase, avui no estem per

aguantar les teves ximpleries. Així que o te’n vas o et faig fora.

CHASE: Rebecca… Però si no m’has ni saludat.

REBECCA: No tinc temps per perdre amb tu. Anem, noies.

STEPHANIE, REBECCA, LYN i SKY se’n van

ESCENA IV

Sona Prom Queen, de Beach Bunny, ens situem a la barra del bar, on hi ha DAX i

els seus companys, servint begudes. S’acosta CLAIRE.

CLAIRE: Hola.

DAX: Ei. Què et poso?

CLAIRE: Una Coca-Cola si us plau. Ens coneixem d’alguna cosa? Em sones.

DAX: Sí, bé, pot ser que m’hagis vist per “l’insti”. Soc el fill del John.

CLAIRE: John el “profe” d’història?

DAX: Sí.

CLAIRE: Ah, és veritat. I què fas aquí?

DAX: El meu pare em va dir que si servia les begudes al ball de final de curs rebria

una paga, i vull comprar-me un altaveu, així que aquí estic.

CLAIRE: Està bé. (girant el cap lleugerament) I coneixes algú d’aquí?



DAX: Conec en Mark i en Carlos, anaven amb mi a bàsquet, però tampoc parlem

gaire.

CLAIRE: Jo tampoc els conec gaire. De fet, és com si fóssim gairebé desconeguts

entre tots i fa quatre anys que som al mateix curs. Em sembla molt fort.

DAX (preparant la beguda): Sí, a mi també em passa. Sembla com si et conegués

més a tu que t’acabo de conèixer ara mateix. Crec que la gent està molt tancada en

els seus grupets d’amics.

CLAIRE: Penso el mateix. Si et soc sincera crec que la que guanyarà el premi de

reina del ball serà la Rebecca. És la perfecte estereotip de noia que cau bé a

tothom, guapa, simpàtica i sociable. En fi, me’n vaig. Les meves amigues m'estan

esperant. “Merci” per la beguda (paga)

DAX: D’acord, adeu! Que vagi bé.

ESCENA V

Sona mirrorball, de Taylor Swift, i veiem a LUKE assegut en una cadira, a uns

metres dels seus amics, que estan ballant amb les seves respectives parelles.

Veiem a DELILAH ballant tranquil·lament amb les seves amigues: CLAIRE i

STELLA. De sobte, mira a en LUKE, articula unes paraules a les seves amigues, i

després d’unes inofensives rialletes, ella s’acosta a en LUKE, decidida.

DELILAH: Hola.

LUKE (desconcertat): Hola…

DELILAH: Què tal? T’ho estàs passant bé?

LUKE: Sí, sí… I tu?

DELILAH: Jo estic genial, però es veu d’una hora lluny que tu no. Què et passa?

LUKE: Res, res, de veritat.

DELILAH: Va, doncs ballem.

LUKE: No, no… (DELILAH l’aixeca a contracor)

DELILAH: No et pots passar l’última nit que estem junts assegut amb el mòbil.

(LUKE té una expressió sorpresa, i DELILAH la capta) Eh, tranqui, ja tinc “crush”, és

aquell d’allà (l’assenyala). Simplement, et faig aixecar perquè sempre et veig així i

no ho entenc. (silenci breu) No m’expliquis res si no vols, però anima’t una mica (li fa

donar una volta i ballen agafats, LUKE riu)

LUKE: Es que no entenc per què vens amb mi, si estaves amb les teves amigues.



DELILAH: Ja t’ho he dit, no vull que estiguis marginat. No t’ho mereixes. Tens

potencial, així i tot no el saps aprofitar. (amb veu d’anunci carrincló) I aquí estic jo

per solucionar els teus problemes! (rialleta)

LUKE: Ets massa bona persona, Delilah. Realment t’admiro.

DELILAH: Tu també ho ets, Luke, només fa falta que trobis aquesta part de tu.

LUKE: Gràcies per venir amb mi.

DELILAH: No es mereixen.

(ballen fins que la cançó acaba)

ESCENA VI

Sona Cool for the Summer, de Demi Lovato, les llums són de tons violeta i blau

marí, la càmera (en “slowmotion”) se centra en HAYLEY i LYN

les seves mirades es creuen i HAYLEY s’acosta a ella, avançant entre la multitud,

xocant suaument amb x (un personatge que hem vist anteriorment) La lletra de la

cançó comença a sonar.

HAYLEY: Lyn, jo…

LYN (va un pèl borratxa): Ja sé el que em diràs, Hayley, però es que em costa

continuar així. I sé que no és culpa teva, jo no puc evitar que…

HAYLEY: Lyn, ja ho sé, no puc canviar el que soc, i jo ho intento perquè realment no

sento que pugui estar al teu nivell, ets una persona fascinant i brillant, i jo no et puc

continuar fent mal d’aquesta manera, tinc massa problemes i tampoc és la teva feina

solucionar-los, només sé que t’estimo i que…

LYN s’apropa ràpidament sobre a HAYLEY i li fa un petó llarg. LYN s’adona del que

està fent i para.

LYN (marxant): Ho sento, ha sigut un error, perdó.

HAYLEY (quasi agafant-la del braç): Lyn espera!

Veiem l’expressió trista de HAYLEY, mentre LYN s’allunya.

(al lavabo) Entra LYN i la veiem mirant-se al mirall, i plorar. De cop entra REBECCA

i LYN se’n va a ràpidament a un dels vàters. Mentre plora en silenci, LYN s’embolica

un cigar de marihuana i se’l fuma, sent la porta un altre cop, i trenca a plorar.

HAYLEY entra al lavabo. Continua sonant “Cool for the Summer” de fons, aquest

cop més amortit pel fet d’estar al lavabo.



HAYLEY (poc convençuda): Lyn, perdona. M’odio a mi mateixa pel fet que t’hagis de

sentir d’aquesta manera per la meva culpa. Penso que t’he influenciat de molt mala

manera i que no tinc cap dret a tenir una relació amb tu, ni vull intentar-ho de cap

manera. Així que ara me n’aniré. I si vols un temps, doncs el tindràs.

LYN obre la porta de manera seductora, ara amb un mig somriure a la cara

LYN (va drogada): No te’n vas enlloc, bonica. Ja en vam parlar d’això, abans.

HAYLEY (insegura): No et faig bé i ho saps.

LYN: Ho sé, i això precisament és el que m’agrada més de tu, que em miris així,

amb aquesta cara de penediment i compassió, quan realment el que vols és

tocar-me i fer-me tornar boja. Així que vine cap aquí i no em facis tornar-t’ho a dir.

HAYLEY (acostant-se a la porta del vàter on està LYN): N’estàs segura? Estàs

drogada.

LYN (agafant a HAYLEY sobtadament): Avui serà la millor de la teva vida, bonica.

Es comencen a embolicar i a treure la roba. La càmera se n’aparta i anem fins a la

barra del bar… (enllaç amb escena VII)

ESCENA VII

on acaba la cançó i s’enllaça amb Maniac de Conan Gray. Veiem a KYLE

acostant-se a STELLA, que està amb les seves amigues DELILAH i CLAIRE,

demanant begudes a la barra del bar.

KYLE (va una mica begut): Eh Stella, puc parlar amb tu? Tinc una cosa a dir-te…

STELLA: Kyle, avui no. Ara estic amb les meves amigues i no em ve de gust parlar

amb tu.

KYLE: Va Stella, si us plau… Només serà un moment. És important.

(les noies es miren entre elles)

CLAIRE (murmurant): Jo de tu no hi aniria, però fes el que vulguis.

STELLA (dirigint-se a KYLE): Va, digues. Ràpid.

KYLE: Podem parlar a soles?

STELLA: No. Va, digues.

KYLE (molest): D’acord. (sospira) Stella, ets una persona molt valuosa per a mi i no

em perdonaré mai l’infern per el qual et vaig fer passar, però de veritat et suplico una

altra oportunitat. Jo, almenys, t’enyoro molt, tu m’enyores? No vull que estiguem

així.

STELLA: Kyle, de veritat? Ja en vam parlar, d’això. Em vas fer molt mal…



KYLE: Sí, en soc conscient, no obstant això he après i no tornaré a fer-te mal. Tu

m’estimes, no?

STELLA: Kyle, jo…

(STELLA s’estova i li acosta les mans al rostre, KYLE s’apropa, i quan estan molt a

prop, ve DELILAH i els separa)

DELILAH: Ja n’hi ha prou. Stella, ets conscient del que estàs fent? Tornar amb l’ex

sempre acaba malament i ho saps.

STELLA (actuant com una nena petita): Delilah, que fas!?

CLAIRE: Stella, sabem el que et convé. (dirigint-se a KYLE) Kyle, no t’acostis a ella.

Saps que no li fas bé.

KYLE: Però que feu “tio”?

CLAIRE i DELILAH (emportant-se a STELLA, malhumorada): El correcte! (es miren

entre elles i riuen)

(les tres noies entren al lavabo, i STELLA continua molesta)

STELLA: Però que feu?! És l’amor de la meva vida!

CLAIRE: Quantes vegades t’ho he de repetir? No ho és! Es fa la víctima tota

l’estona per atraure’t, i després et fa mal. T’he de recordar les vegades que m’has

trucat plorant perquè ell no et contestava els missatges i et deixava en vist? O quan

feia com si no fóssiu res davant dels seus amics? O quan li explicaves els teus

problemes i passava de tu?

DELILAH: O quan es molestava quan parlaves amb altres nois? O quan s’enfadava

quan li deies que volies un temps per tu?

(uns segons de silenci. STELLA es queda pensativa i abraça les seves amigues)

STELLA (afligida): És veritat, noies. Ho sento. No hauria d’haver cridat d’aquesta

manera. Us estimo molt, no sé què faria sense vosaltres.

DELILAH: Vinga nenes, que és l’última nit que estem aquí! Hem de ballar i

divertir-nos!

(KYLE surt sobtadament i es dirigeix a STELLA)

KYLE: Així doncs, tornem a estar junts?

STELLA: Apartat “tio”! No tornarem a estar junts ni en somnis! Adeu!

(les noies riuen i feliciten STELLA mentre se’n van a la pista a ballar)



ESCENA VIII

IVY i RUSSELL parlen tranquil·lament asseguts en una zona amb cadires i taules.

Sona Enchanted de Taylor Swift.

IVY: M’encanta aquesta cançó! (aixecant-se i amb una rialleta) Em concedeixes

aquest ball, Russell?

RUSSELL: És clar que sí, reina del ball.

(RUSSELL fa que IVY doni una volta i es posen a ballar)

IVY: És genial tot el que han muntat, la decoració, les llums…

RUSSELL: Sí, és molt bonic. És com si ho haguéssin fet només per nosaltres. Ivy,

sonarà molt cursi això, però estic superagraït que estiguis a la meva vida. Fa uns

mesos, abans que sortíssim, estava desanimat, com trist… I ara que hi ets tu tot ha

canviat, estic molt millor. Soc molt afortunat d’haver trobat algú com tu, espero que

no te’n vagis mai.

IVY: (riu una mica) Gràcies. Jo també tinc moltíssima sort d’haver-te conegut, si no

hagués sigut per tu, no hauria superat la ruptura dels meus pares. T’estimo molt.

(Es fan un petó i s’abracen i veiem de nou a STELLA, DELILAH i CLAIRE)

DELILAH: No creieu que la Ivy s’ha apartat de nosaltres des que té nòvio?

STELLA: Una mica, però és normal. Se’ns ha enamorat.

CLAIRE: Que adorables que són.

(DELILAH els observa amb expressió trista i veiem una seqüència de RUSSELL i

IVY ballant, amb les llums al ritme de la música)

ESCENA IX

Sona Hallucinate, de Dua Lipa, i veiem a MARK i a CARLOS ballant i bevent al mig

de la pista.

MARK: Carlos, et penses “liar” amb algú aquesta nit?

CARLOS: Tant de bo amb la Rebecca o la Stephanie, però no ho veig gaire viable,

després del que li han dit a en Chase…

CARLOS: Doncs sí. Es que les guapes estàn “pillades”, la Ivy i la Lyn.

MARK: La Stella no.

CARLOS: La Stella és lletgíssima! I a més té molts problemes amb en Kyle, que és

bon “tio”. Així que no em “liaria” amb ella.

MARK: I si anem a parlar amb la Sky? Sempre està marginada, però és mona.

CARLOS: Vinga va, no hi perdem res.



(Van cap a SKY)

CARLOS: Ei Sky, què tal?

SKY: Bé, i vosaltres?

MARK: Bé. (Pausa) Vols ballar?

SKY: Eh… (SKY mira a les seves amigues, que són a l’altra punta de la pista)

“Vale”.

(MARK, CARLOS i SKY van cap al centre de la pista, i abans d’arribar, venen

REBECCA i STEPHANIE)

STEPHANIE: Sky, que fas?

REBECCA: Hem dit al principi de la nit que res d’estar amb tios.

SKY: Només estava parlant amb ells.

REBECCA: Sí, i després què? Te’ls tiraràs oi? Com vas fer amb en Chase. Si es que

no et controles gens, tia.

SKY (li ha pujat el cubata i alça el to de veu): Mireu nenes ja m’he cansat. Si em

dona la gana de ballar, ho faré. I si em dona la gana de tirar-me’ls doncs també ho

faré.

STEPHANIE (amb un to de veu sever): Sky, no ens parlis així.

REBECCA: No t’ho tindrem en compte perquè vas borratxa. Però fas molta pena

(riuen) Els expliquem quan vas fer el ridícul declarant-te a en Scott amb una

pancarta i ell se’n va anar de la ciutat per la vergonya de la humiliació?

SKY: No, això no va…

STEPHANIE (tallant-la): O quan vas tenir nòvio i ell et va deixar perquè feies molta

pudor? (riuen)

SKY: Però…

REBECCA: I això no va ser el pitjor. Sabeu que era? El més humiliant sobre ella va

ser quan vam saber que s’havia fet OnlyFans i parlava amb molts nois a la vegada!

Les noies riuen encara més fort i se’n van. Els nois estan estupefactes amb el

moment, no saben que dir.

MARK: “Tio”, pirem? Vull dir-li al DJ que posi una cançó.

MARK i CARLOS se’n van.

SKY està tenint un atac de pànic a terra i ningú l’ajuda, fins que moments després,

ve LYN i se l’emporta al lavabo de manera molt seca.



ESCENA X

Tornem novament a l’escena de RUSSELL i IVY, a la zona de les taules. Sona “You

Right”, de Doja Cat. Russell parla amb algú pel mòbil. La conversa diu que queden

als lavabos a dos quarts d’onze.

RUSSELL: Ara vinc.

IVY: D’acord.

RUSSELL es dirigeix al lavabo de noies, i comprovant que no hi ha ningú, deixa

l’aixeta (que està més lluny de la porta) oberta, i es tanca a l’últim lavabo.

REBECCA entra al lavabo, tanca la porta darrere seu, va a les aixetes, es retoca el

maquillatge i tanca l’aixeta. Després, fa un copet a la porta on és RUSSELL, la porta

s’obre i RUSSELL l’empeny cap a dins, on es comencen a embolicar.

REBECCA (xiuxiuejant): Has fet tot el que t’he dit, molt bé. Has portat els condons?

RUSSELL: Sí, reina del ball. (Es llança a sobre seu.) No dubtis mai més de mi. Has

de saber que…

(entra algú al lavabo i REBECCA li tapa la boca a RUSSELL i li fa un gest perquè no

parli. REBECCA somriu. La persona es renta la cara i sospira. Se’n va del lavabo i

REBECCA i RUSSELL s’emboliquen)

ESCENA XI

Els alumnes estan dispersos ballant amb la cançó de “Last Friday Night”, de Katy

Perry. La cançó s’acaba i una professora puja a l’escenari.

PROFESSORA: Atenció estudiants del “senior year”, ha arribat el gran moment

d’anunciar qui serà la reina i el rei del ball.

Tornem al lavabo amb REBECCA i RUSSELL quasi despullats.

PROFESSORA (amb veu amortida): I la reina del ball és… La Rebecca!

Tothom aplaudeix

REBECCA: Merda, merda, merda. (es vesteix ràpidament i surt de pressa del

lavabo)

REBECCA puja a l’escenari.

CLAIRE (a les seves amigues): Es veia de lluny que seria ella.

REBECCA: Gràcies, moltes gràcies a tothom qui m’ha votat per ser reina del ball.

Avui és l’última nit que estem junts i, tot i que és molt trist que ens separem, les

coses han de tenir un final. Totes les classes al vostre costat han sigut genials i no

oblidaré mai aquesta part de la meva vida. Em quedo amb el millor d’aquests quatre



anys. Amb els riures, els viatges i les experiències viscudes junts. Sou gent

meravellosa i encantadora. Treballeu molt perquè arribareu allà on desitgeu.

Tothom aplaudeix

PROFESSORA: Quines paraules més maques Rebecca. Moltes gràcies. Aquest

any, el rei del ball és… En Kyle!

Tothom aplaudeix

KYLE: Gràcies a tots per aquest premi. En especial als meus amics i a la Stella,

encara que estiguem enfadats. (tothom mira a STELLA, i ella es mor de vergonya)

Gràcies!

PROFESSORA (decebuda): Gràcies, Kyle. (canvia el to) Ara ha arribat el moment

del ball del rei i la reina!

REBECCA i KYLE baixen de l’escenari per bandes diferents. REBECCA s’acosta a

STEPHANIE i li diu alguna cosa amb expressió disgustada, però manté la

compostura i s’acosta a ballar amb KYLE. Sona “Lover” de Taylor Swift. KYLE i

REBECCA no es diuen res. Veiem les reaccions de RUSSELL, que mira a

REBECCA embobat, i veiem les de CLAIRE, STELLA i DELILAH que els miren amb

indiferència. HAYLEY i LYN es miren un moment, però desvien la mirada. IVY

s’acosta a RUSSELL per ballar i ell fingeix el seu enamorament mentre ballen. La

cançó s’acaba i sona “How you get the girl”, de la Taylor Swift, tothom es posa a

ballar amb els seus grups i entren els títols de crèdit.

FI


