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Amb el finançament i la col·laboració de

Projecte “programa tu obra”

ESCENA 1

Tots mostren cara d’esperànça front les
explicacions de la companya.

ESCENA 2

ESCENA 3

ESCENA 4

ESCENA 5

ESCENA 6

ESCENA 7

ESCENA 8

ESCENA 9
Jo puc intervindre totes
les comunicacions…

ESCENA 10

ESCENA 11

ESCENA 12

ESCENA 13

NO HI HA OPCIÓ “B”
CUIDEM EL NOSTRE PLANETA

ESCENA 1 – DIA, EXTERIOR, PLATJA
Any 2050, en una platja amb moltíssima contaminació (objectes
d’impressió 3D), es troben quatre amics que es posen a parlar
sobre l’estat del planeta, tots ells mirant la platja.
Es retalla el pla i es centra la imatge en primers plans dels
xiquets.
PERSONATGE 1
Quin fàstic de platja, no es pot ni caminar d’escombraires i
residus que hi ha.
PERSONATGE 2
Siiii, qui degue ser el sabut que va inventar els plàstics d’un
sol ús?!!!
PERSONATGE 3
Tant de bo poguérem fer alguna cosa per tal de millorar les
condicions de vida de la gent.
PERSONATGE 4
En aquest planeta, pràcticament ja no es pot viure.
PERSONATGE 1
A mi em pica tot, fins i tot em costa moltíssim respirar alguns
dies!!!
PERSONATGE 2
No se m’ocorre res que poguérem fer, però alguna cosa hem de
provar.
PERSONATGE 3
Tant de bo poguérem canviar el planeta per una altre nou i per a
estrenar.

Es centra la imatge sobre el quart personatge, que fa cara de
tindre alguna cosa important que dir, com si fora un secret molt
important que dubta de dir-ho
PERSONATGE 4
Jo no hauria de dir això (dubtant). Però es de veres que s’ha de
fer alguna cosa.
En la meua família, eren grans científics, i van desenvolupar
una nau capaç de viatjar per tot el sistema solar. Era un secret
familiar.
Ara, aquesta nau és meua, encara que ja fa molts anys que ningú
l’ha posat en marxa.
Però trobe, que si hi ha un moment oportú per a fer-ho, és
aquest!!!!!
Es veu a la resta de personatges incrèduls, però esperançats amb
el que s’acabava de comptar.

ESCENA 2 – INTERIOR, MAGATZEM.
Arriben els quatre protagonistes i veuen una gran nau espacial
(impresa en 3d). Estan tots molt sorpresos!!!!
PERSONATGE 4
Aquesta nau es la que em van deixar els meus pares, i segons em
contaven, tenia la tecnologia necessària per a viatjar per
l’espai.
PERSONATGE 1
Però, ningú de nosaltres sap com engegar aquesta nau, i menys
conduir-la cap a cap lloc.
PERSONATGE 2
Tens raó, hauríem d’haver pres més atenció a les classes de
socials i naturals.

PERSONATGE 3
Bo, anem a pujar a veure que hi ha dins i si es pot fer alguna
cosa.

ESCENA 3 – INTERIOR, NAU ESPACIAL
Interior de la nau espacial. Al pujar es troben a un robot que
l’habita. Es queden tots molt sorpresos.
PERSONATGE 4
Qui eres tu?
ROBOT
Hola, jo soc el robot que cuida i que condueix la nau. Fa molt
de temps que ningú venia per ací. Qui sou?
PERSONATGE 4
Jo soc la filla dels inventors de la nau. Em van parlar de la
nau, però no de tu.
ROBOT
(baixa el cap) Em porten molt bons records el meus inventors.
(alça el cap) Però, m’apeteix molt tornar a viatjar. On voleu
que anem?
PERSONATGE 1
Ens agradaria que ens portares a algun planeta proper, per tal
de veure’l i si ens agrada, habitar-lo.
PERSONATGE 2
Jo pense que el més pròxim és Mart. Segurament serà paregut a la
Terra.

PERSONATGE 3
Anem cap allà
ESCENA 4

- EXTERIOR, ESPAI

És veu un gran pla general de l’espai en el que es veu la nau
espacial, en un principi molt menuda i a poc a poc va fent-se
més gran.
També es veu el planeta Mart.
ROBOT
Tardarem prou en arribar. Els viatges en l’espai són molt
llargs, tot i comptar amb la més avançada de les tecnologies.

ESCENA 5 - INTERIOR, NAU ESPACIAL
Tots els personatges miren per les finestres l’exterior de la
nau.
PERSONATGE 2
Que xulo tot l’espai. És inmens.
ROBOT
Segons les meues dades, tardaríem milers i milers d’anys en
arribar a planetes de fora del sistema solar.
PERSONATGE 3
Però com volem anar a Mart, que està molt prop, sols tardarem
uns mesos.
PERSONATGE 4
Siiii, i allí segur que podrem instal·lar-nos.
PERSONATGE 1
Estaria molt bé. Però primer arribem i comprovem que això és
possible.

ESCENA 6 – EXTERIOR, DIA, MART
La nau arriba a Mart i toca Terra. Els personatges baixen de la
nau per tal d’examinar Mart.
El planeta que es veu sembla un desert. Ple de terra i pols. No
es veu aigua per cap lloc i fa molt de fred. El termòmetre marca
-30ºC.
ROBOT
Ja hem arribat a Mart. Recordeu que per a respirar ací
necessitareu oxigen.
Tots es miren sorpresos. No recordaven aquest fet.
PERSONATGE 1
Com? Per a viure ací necessitarem oxigen penjat a l’esquena
sempre.
PERSONATGE 2
A més, ací fa molt de fred i pareix un desert. No m’agrada gens.
PERSONATGE 3
Ací és impossible començar de nou. No s’assembla res al que
havíem pensat.
PERSONATGE 4
Anem a buscar algun altre planeta, aquest no ens serveix.
ROBOT
Us recomane que anem a Júpiter, és el pròxim. A més, com més
lluny del sol anem, segurament les condicions seran pitjors.
PERSONATGES 1, 2, 3, 4
Val, anem allà.

ESCENA 7 – EXTERIOR, ESPAI
La nau espacial viatja cap a Júpiter. Es veu com creua el
cinturó d’asteroides.
ROBOT
Anem a tardar molt de temps. Aquest viatge és prou més llarg.
Sort que hem portat moltes provisions. (ensenya unes píndoles impreses en 3d).
PERSONATGE 1
Quina decepció ens hem emportat en Mart. Espere que Júpiter siga
més semblant a la Terra.
PERSONATGE 2
Comence a dubtar que aquesta siga una bona idea. No sé si
trobarem algun planeta proper que s’assemble un poc a la Terra i
les seues condicions.
PERSONATGE 3
Anem a provar Júpiter. No em de perdre l’esperança.
PERSONATGE 4
Vinga va. A vore que ens trobem.

ESCENA 8 – EXTERIOR, JÚPITER
La Nau arriba a Júpiter. Es veu un planeta congelat, a primera
vista molt pitjor que Mart. El termòmetre marca -120º.
ROBOT
Ja hem arribat a Júpiter. Recordeu agafar l’oxigen i un bon
abric. Fa molt, molt de fred.

Els personatges baixen de la nau
PERSONATGE 4
Quin fred fa!!!!!
PERSONATGE 3
Aquest planeta és molt pitjor que Mart!!!!
PERSONATGE 2
Anem-nos-en. Ací no podem estar ni un moment més
PERSONATGE 1
Sii, pugem a la nau.

ESCENA 9 – INTERIOR, NAU ESPACIAL
Es veuen primers plans dels personatges. Tots ells abatuts pels
resultats dels seus viatges. Comencen a dialogar entre ells i el
robot.
PERSONATGE 1
No ha estat una bona idea buscar altres planetes.
PERSONATGE 2
Siii, portem anys viatjant i cada vegada els resultats són
pitjors.
PERSONATGE 3
Hem de pensar altres solucions per a la Terra. Aquesta no és una
opció.
PERSONATGE 4
Tens raó. Tot i que comptem amb una nau excepcional. Que ningú
més té o s’imagina en la Terra.

PERSONATGE 2
Hem de conscienciar a la gent de la Terra.
PERSONATGE 1
Si, no hi ha cap planeta alternatiu.
PERSONATGE 3
Hem de contar a tot el món allò que hem vist nosaltres.
PERSONATGE 4
Això és el que hem de fer. Però com ho fem!!!!
ROBOT
Jo puc intervindré totes les comunicacions del planeta Terra
durant uns minuts. Prepareu un missatge i el difondrem.
PERSONATGES 1, 2, 3, i 4
Que gran que eres Robot.

ESCENA 10 – EXTERIOR, ESPAI
Es veu la nau arribant a la Terra. Tot i estar contaminada es
veu un planeta molt bonic des de la nau.
PERSONATGE 1
No anem a trobar-ne cap que s’assemble.
PERSONATGE 2
Que bonic és!!!!!

ESCENA 11 – MESCLA D’IMATGES (TELEVISORS, GRANS PANTALLES,
CINEMES)
Van succeint-se imatges on es veuen els protagonistes llançant
un missatge i amb imatges del seu viatge. Tots aquest dins de
pantalles i situacions diverses.
PERSONATGE 1
Aquest és un missatge per a tots els habitants del planeta.
PERSONATGE 2
Hem fet un viatge molt llarg, buscant un lloc alternatiu on
viure.
PERSONATGE 3
No hi ha cap altre lloc, al que puguem anar on trobarem
condicions semblants a la Terra.
PERSONATGE 4
Ni en el millor dels casos, aquesta seria una alternativa
raonable.
PERSONATGE 1
Sols ens queda l’opció de cuidar aquest planeta.
PERSONATGE 2
Animem a tots a no emprar materials contaminants.
PERSONATGE 3
I a netejar tots aquells paratges que ho necessiten.
PERSONATGES 1, 2, 3, 4
No va a fer-ho ningú per nosaltres. Us necessitem a tots. Molta
gent unida en una tasca ens pot fer molt grans.

ESCENA 12 – EXTERIOR, PLATJA I ALTRES PARATGES NATURALS.
Es veu la platja de l’inici amb unes quantes persones netejantla. A poc a poc van apareixent-ne més, fins que hi ha moltíssima
gent. La mateixa situació ocorre en diversos paratges.
ESCENA 13 – FOS A NEGRE (TÍTOL)
Des de la seqüència anterior, fent un fos a negre, apareix un
títol dient:
-NO HI HA OPCIÓ B
-CUIDEM EL NOSTRE PLANETA

