
LA SUBHASTA, de Blanca Bardagil (CORONAVIRUS PLAYS) 
 

LA SUBHASTA: 
 

(La Dona anirà ensenyant els objectes dels que parla). 

 

DONA: Hola, hola… ja hi som tots?... esperarem una mica que s’acabi de connectar la               

gent… Em sentiu bé?... Perfecte. Com esteu? Preparats?… hola, benvinguts… bé, em            

sembla que ja hi som tots… ah, no, falten els del Principal, esperarem una mica… Com                

esteu?... Ah, la Maria del Principal ja s’ha connectat, hola! Doncs bé, anirem començant              

amb la subhasta d’avui. Tinc quatre productes. Preparats? En primer lloc, el primer article              

que subhastarem avui és: una càpsula Nespresso. Comencem! En Joan del Tercer Primera             

ofereix dues maduixes… interessant… què més?... la Maria del Principal diu “Ho necessito!             

Et dono cinc maduixots i un pot de nata”... Carai! Algú n’ofereix més? No?... Doncs…               

adjudicat a la Maria del Principal! Atenció: el segon producte és: Una pastilla de sabó!...               

tranquils, que ens coneixem... ordenadament… Què m’oferiu a canvi d’aquesta fantàstica           

pastilla de sabó?... En Santi de l’Àtic diu “un termòmetre”, ho sento, Santi, però ja en tinc                 

un… Què més? La Jordina del Primer Primera diu “tres compreses i una ampolla d’aigua”,               

en Joan del Tercer Primera ofereix (llegint la pantalla) “dues maduixes, la contrassenya de              

netflix i un paquet de crispetes”?... Bé, Joan, adjudicat! Moltes gràcies… Continuem… Què             

més tenim aquí per subhastar?... UN DONUT! Sí senyor, un donut! Què m’oferiu, pel              

donut?... en Pere del Segon Primera ens diu “un llibre de poesia”, la Carlota del Primer                

Segona m’ofereix “cinc cigarros i un misto”... ho sento, no fumo… i ara m’adono que la                

pudor de tabac deu ser teva, així que aprofito per demanar-te, sisplau, que no fumis a                

l’escala, gràcies. Va, què més? Ah, la Maria del Principal diu “plastilina vermella, cinc              

macarrons, fil de pescar i cartolina verda”, adjudicat, Maria!!! I finalment, estigueu atents             

perquè aquest és l’últim producte de la subhasta... UN ROTLLO DE PAPER DE VÀTER!...              

sí, no m’ho invento (ensenya un rotllo de paper de vàter), aquí el podeu veure… està per                 

encetar, l’he estat guardant sota pany i clau per subhastar-lo avui… qui el vol?...  

 

(La dona mira la pantalla molt sorpresa) 

 

DONA: Ostres, no tinc ni temps de llegir-vos: 900 grams de pollastre; dos paquets d’arròs;               

vint cerveses; un ordinador; dos pots de gel desinfectant; un xalet a Roses?!; un àtic a                

Pedralbes?! ADJUDICAT! ADJUDICAT! UN ROTLLO DE PAPER DE VÀTER A CANVI DE            

L’ÀTIC A PEDRALBES! Santi, suposo que és l’àtic amb piscina que té la teva cunyada,               

oi?... Fantàstic! I fins aquí la subhasta d’avui! Aneu posant els articles a dins de l’ascensor i                 
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ara us envio el que heu guanyat. Ens veiem demà a la mateixa hora per tornar a fer una                   

subhasta! I sisplau, recordeu que la convivència és important i passades les nou del vespre               

és millor que els nens no toquin la flauta. Gràcies! Bona nit! 


