
TÍTOL: Cacera de mentides  
VALOR: Completar la informació que ometen els missatges publicitaris no 

només és divertit, sinó que també és necessari per descobrir les 
veritats que amaguen. 

 

 
IOLANDA: Fa uns dies, el pare, la mare, el Xavier i jo vam anar a una 

xerrada organitzada per l’associació de mares i pares de la nostra 
escola. 

  
MODERADORA: (SO DE MICRÒFON EN UN ESPAI TANCAT) Bé, posem-nos 

en grups de cinc persones. Entre tots respondrem la pregunta 
següent: Heu estat víctimes de les mentides que diuen alguns 
anuncis publicitaris? Per exemple, el detergent que diu que treu 
tota mena de taques, o el pintallavis que no marxa quan fas un 
petó i que ens ha fet quedar malament. 

 
BULLÍCIA DE GENT QUE PARLA A L’AUDITORI 
 
MARE: Recordes quan em vaig comprar aquella crema per aprimar-se 

que sortia a la televisió? 
 
PARE: Com vols que me n’oblidi. Va costar un ronyó, i no només no et 

vas aprimar, sinó que et van sortir taques a la pell... 
 
IOLANDA: Mare, és cert que et van sortir taques? 
 
MARE: Doncs sí, però el teu pare també déu n’hi do, perquè fins fa poc es 

creia tot el que deien els anuncis per eliminar la calvície. 
 
PARE: Però ara ja no, això era abans. 
 
IOLANDA: (RIENT) Definitivament, de vegades som uns babaus.  
 
XAVIER: Sembla que l’únic que no es deixa enganyar sóc jo. 
 
PARE: Tu? Mmmmmm... 
 
XAVIER: Què? Quan he fet alguna cosa així? 
 
PARE: Qui va estar a punt de tornar-nos bojos a tots perquè es volia 

comprar aquelles vambes que anunciaven a la tele? 
 
MARE: No te les treies ni per dormir. 
 
XAVIER: No... Ja me’n recordo, ja... 
 
MODERADORA: Estaria bé que aquesta activitat la continuéssiu fent a casa. A 

més de divertida és necessària. Hi ha anuncis que afirmen, per 
exemple, que el tabac té bon gust. 



 
IOLANDA: T'imagines un petó amb gust de cendrer? 
 
MODERADORA: Altres anuncis mostren persones que consumeixen begudes 

alcohòliques mentre condueixen un cotxe o practiquen algun 
esport. 

 
XAVIER: Us imagineu un borratxo intentant encistellar? 
 
 PARE: Pitjor encara, conduint....  

 
IOLANDA: Ens vam divertir molt, aquell vespre. Vam sentir tota mena 

d’anuncis. És molt fàcil que les mentides semblin veritats i que les 
veritats semblin mentides. Per sort, ara podem entendre millor els 
anuncis publicitaris. 

 


