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I. INT: NIT. CLUB DE JAZZ DE NOVA YORK. LAVABO D'HOMES.
A fora,  cridòria  de  gent.  200  persones  que  piquen  rítmicament  de  mans,  demanant  que  el  grup 
anunciat surti a l'escenari. Criden: Kat-man-du. Kat-man-du.

IZZY MAURER, un veterà del jazz que volta la cinquantena, pixa en un dels urinaris. El veiem des de 
darrere. Es un lloc vell, l'enguixat de les parets s'escrostona i la pintura se'n desprèn. A la paret que hi 
ha just al seu davant, enganxades amb cel.lo sobre els urinaris, a l'atzar hi ha fotografies de diverses 
actrius retallades de diaris i revistes: Louise Brooks, Íngrid Bergman, Jean Harlow, Ava Gardner, Grace 
Kelly, Vanessa Redgrave, Isabella Rossellini, Mira Sorvino i d'altres. La càmera es fixa en les cares de 
les estrelles cinematogràfiques. Contracamp: primer pla de la cara d'IZZY examinant les fotos mentre 
pixa.

DAVE REILLY,  un  component  del  grup,  obre  la  porta  i  treu  el  cap al  lavabo  d'homes.  Una mica 
neguitós.

DAVE: Ah, ets aquí... Vinga, Izzy, som-hi. Ens estan esperant.

IZZY: (continua pixant) Un moment. No puc pas sortir amb la cigala a fora, ¿oi?
Acaba. S'apuja la cremallera dels pantalons. Tallar a:

2. INT: NIT. CLUB DE JAZZ DE NOVA YORK. PASSADÍS.

IZZY surt del lavabo d'homes i camina pel passadís. La cridòria de la gent augmenta. Dos clients del 
club -un NOI i  una NOIA- passen per allà.  L'espai  és tan estret  que IZZY no els pot  avançar. Un 
moment difícil, d'indecisió: el noi topa sense voler amb IZZY. 

IZZY: (Enfadat) Vés amb compte.

NOI: Perdó. (S'adona de qui és) Déu meu, vostè és Izzy Maurer, ¿no?

IZZY: Aparta't del mig, imbècil, que he de sortir. (La cridòria de la gent augmenta) ¿Ets sord o què?

NOI: Només vull que sàpiga que sóc un gran admirador seu. Fa anys que segueixo tot el que fa.

NOIA: (Igualment impressionada) És veritat. Aquest és... és un moment important per ell, ¿sap?

IZZY: Doncs per a mi no ho és, un gran moment.

Tots dos, tant el NOI com la NOIA, reaccionen contra la crueltat d'IZZY amb una mirada ofesa, de 
perplexitat. IZZY s'obre pas.

Com que s'adona que la NOIA és atractiva, quan passa pel davant d'ella s'atura un moment per mirar-
se-la de dalt a baix.

DAVE: (Des de l'altra punta del passadís) Vinga, Izzy!

Pla d'IZZY des de darrere caminant de pressa pel passadís, llarg i estret com un túnel, en direcció a 
DAVE, que s'espera al final, banyat de llum. Tallar a:

3. INT: NIT. CLUB DE JAZZ. L'ESCENARI

Els Kadmandu actuen. Hi ha sis músics al grup. IZZY toca el saxo. És el líder de la formació.. 


