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Història: Ciberparany 

Habilitat: Pensament crític 

Eix: Afectivitat-sexualitat 

Personatges (4): Rosa, Darío, Lida i Beto 

Escenaris: casa d’en Darío i casa de la Lida 

 
 
Escena 1. La Rosa i en Darío, davant de l’ordinador 
 
DARÍO, Xatejant amb una persona que es fa dir “Florecita”: He! Jo crec que em coneix.  

ROSA: Passa-li una foto. 

DARÍO: Vejam, quina d’aquestes et sembla millor? 

ROSA: Cap! No és bo posar la teva foto, val més que agafis aquesta. (Agafen la foto 
d’un noi molt musculós.) 

La Floreta escriu al xat Uaaauu quins músculs! Què guapo! 

DARÍO: Uuuh... com hi va, aquesta! 

En Darío escriu al xat: T’ha agradat molt? 

ROSA: Contesta-li. Així, així! Ara vas bé! 

Riuen els dos. La Floreta diu pel xat que vol tocar els músculs d’en Darío i li pregunta 
on viu.   

ROSA: Aquesta floreta s’està obrint del tot. Què li diem? 

DARÍO: No ho sé, ets tu qui domina això de dir mentides. 

ROSA: Ja ho tinc: digues-li que ets el seu veí. 

DARÍO: He he! Això es posa cada vegada més emocionant! 

La Floreta pregunta pel xat a en Darío si té més o menys de 18 anys. 

ROSA: I el que vindrà! Digues-li que més, a les dones ens agraden els homes grans. 

DARÍO, emocionat posa al xat que en té molt més de 18: D’acord, d’acord!, la Floreta li 
respon que li hauria agradat algú de la seva mateixa edat:  Ah, l’hem vessat. 

ROSA: No hi fa res, digues-li que no els aparentes. La Floreta respon quina sort! Prova 
superada, ha ha ha! En Darío escriu al xat que la vol conèixer Vas una mica de 
pressa… 

DARÍO: Vull concretar alguna cosa abans no se’n vagi. 

La Floreta pregunta a en Darío si té càmera web 

ROSA, preocupada: Digues-li que no, Darío, encara et buscaràs problemes. 

DARÍO: Tranquil·la. 

La Floreta li demana que li ensenyi la mà per la càmera web 
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ROSA: Mentre no li donis la mà i t’agafi el braç... 

DARÍO: Per mi pot agafar el que vulgui, ha ha ha! Ara mateix l’hi ensenyo. 
(Li ensenya la mà.) 

ROSA: M’encantaria veure quina cara fa en aquest moment la tal Floreta. 
La tal “Floreta” no existeix i en realitat son en Beto i la Lida que li estan fent una broma 

a en Darío. 
 
Escena 2. La Lida i en Beto, davant de l'ordinador 
 
LIDA: Digues-li que ha superat la prova i que com a premi tindrà una recompensa a 

manera de bestreta. 

BETO: Ens matarà.  
 
 
Escena 3. En Darío i la Rosa, davant de l’ordinador 

DARÍO: Bé (eufòric) 

ROSA: Bé (eufòrica) 

DARÍO: Què em deu voler ensenyar? 

ROSA: Què t’agradaria veure, Darío? 

DARÍO: Ai, no sé, tantes coses… 
 
 
Escena 4. La Lida i en Beto, davant de l’ordinador i en Darío al seu 
 
LIDA: Acosta’t una mica més, Beto. 

BETO, rient: M’agradaria veure la cara d’aquest parell quan ens vegin. 

La Lida i en Beto fan burles per la càmera web. 

DARÍO: Són en Beto i la Lida! Me les pagaran!! 

Segueixen xatejant els quatre, discutint. 
 

 


