
110 | Aigua, sabó i “tiritas” 
 

“Ai!” 

PRIMERA PART: El Pati 

Entren en escena: Sally, Sofia, Joel i un grupet (alumnes) i Anna (mestra de 
P5). 

Sally: Anna, la Sofia està plorant. 

Anna: Per què està plorant? 

Sally: Perquè el Joel l’ha fet mal. 

Anna: Anem a veure-la. Què ha passat, Sofia? 

Un grupet de nenes: Que el Joel l’ha “emputxat”! 

Anna: Estic parlant amb la Sofia; deixeu que parli ella. 

Sofia: El Joel m’ha “emputxat”. 

Anna: A veure, Joel, què ha passat? 

Joel: És que estàvem jugant a futbol; però ha estat sense voler. 

Anna: Doncs, vinga, demana-li perdó i vigileu quan jugueu, de no fer mal 
a ningú. 

Joel: Perdó! 

Anna: Sofia, ara aniràs al lavabo a posar-te una mica d’aigua, que no ha estat 
res i tu ets molt forta. Qui vols que t’acompanyi? 

El grupet de nenes: Jo! Jo! Jo! 

Anna: No! Qui vulgui la Sofia. 

Sofia: La Sara. 

SEGONA PART: Al carrer 

Entren en escena: Sara i Sofia (nenes) i Sra. Carme (àvia de la Sofia). 

Sara: El Joel ha “emputxat” a la Sofia.  

Sra. Carme: Com que l’ha “emputxat”! És cert, princesa? 



Sofia: M’he fet mal; però m’he posat aigua. 

Sara: Sí! I jo l’he acompanyat! 

Sra. Carme: Aigua? I la professora on era? 

Sofia: Al pati, però m’ha dit que em posés aigua. 

Sra. Carme: Doncs, ara quan arribem a casa, li diem a la teva mare. 

TERCERA PART: A casa 

Entren en escena: Sra. Carme (àvia de la Sofia), Berta (mare de la Sofia), 
Sofia (nena). 

Sra. Carme: Filla, un noi de la classe ha fet una empenta a nena. 

Berta: Però estàs bé? Com ha passat? 

Sofia: Que el Joel estava jugant a futbol i ha caigut a sobre meu i m’he fet mal. 

Sra. Carme: I diu que la senyoreta l’ha enviat sola al lavabo a posar-se 
aigua. T’ho pots creure? 

Sofia: No, sola, no. M’ha acompanyat la Sara. 

Berta: Qui és la Sara? 

Sra. Carme: Sí, filla! La nena nova, que la seva mare treballa al forn de 
pa d’aquí al costat. 

Berta: Doncs ara escric un correu a la directora dient que, què és això d’enviar 
els nens sols al lavabo i de curar amb aigua. I que vull parlar amb la professora. 

QÜESTIONS PER AL DIÀLEG   

1. Ens és familiar la situació? 
2. Quin títol diferent posaríeu a aquest relat? 
3. Ens atrevim a fer una quarta part? 
4. Com acabarà la història? O en comença una altra? 

 


