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Vivenciem el Som-hi – ADDICCIONS 

 

Història: Com si res  

Habilitat: Autoestima i control intern 

Eix: Addiccions 

Personatges (7): Darío, cosí Ernest, Lida, tres desconeguts i una noia desconeguda 

Escenaris: banc del carrer, discoteca i casa d’en Darío 

Resum: En Darío està content perquè el seu cosí gran ha vingut de vacances. Una nit 

surten de festa i els ofereixen pastilles, porros, alcohol i altres substàncies. El cosí, que 

té clar com s’ha d’afrontar aquesta situació, gaudeix de la nit; mentrestant, en Darío 

s’adorm al sofà. L’endemà, en Darío demana al seu cosí que li expliqui el truc per gaudir 

de les festes i llevar-se «com si res»... perquè ell s’ha aixecat amb una ressaca tremenda 

i amb moltes llacunes. 

 
Escena 1. En Darío i el seu cosí, asseguts en un banc 
 
DARÍO: Cosí, aquesta setmana ens divertirem moltíssim! Ja ho veuràs! Seràs el nostre 

convidat, el rei de la festa! 

COSÍ: És clar, Darío, per això he vingut. (Donant-li unes pastilles de colors:) En vols? 

DARÍO, amb cara de preocupat: Ei... que la festa no ha començat, encara…  

COSÍ, rient: Són pastilles de menta. 

DARÍO, fent-se el fort: Segur que no passarà res, però sobretot, si tenim algun embolic, 
m’ho deixes a mi, eh! 

COSÍ: És clar! 
 
 
Escena 2. En un discoteca, en Darío, el seu cosí Ernest, la Lida, desconegut 1, 
desconegut 2, desconegut 3 i desconeguda 
 
DARÍO: Noies, us presento el meu cosí Ernest. S’estarà una setmana amb mi. 

COSÍ: Hola. (Coquetejant amb la Lida:) Com va, noia? Vols ballar?  

LIDA: Ui, quina energia que tens. Què t’has pres? 

COSÍ, rient: Doncs la meva dosi diària de Coca-cola. 

DESCONEGUT 1: Porret? 

DARÍO: Per començar sempre va bé. 

COSÍ: Gràcies! 

DARÍO: Que no l’encens? 

COSÍ: Encara no, cada cosa al seu temps, moltes gràcies! 

DARÍO: Entesos… 
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L’Ernest llença el porret al costat d’una planta. 

DESCONEGUT 2: Una copa? 

COSÍ: Sí, gràcies!  

Al cap d’una estona l’Ernest llença la beguda en una planta. 

DESCONEGUDA: Si t’agrada la música, tinc totes les cançons. Et passo el meu número. 

COSÍ: Ui, que bé! Demà mateix et truco. Ballem? 

La noia desconeguda i l’Ernest comencen a ballar. 

DESCONEGUT 3, oferint-los pastilles: Agafeu les que vulgueu.  

COSÍ: Dona-me’n 5 de vermelles i 5 de blaves. Vaig al lavabo! 

L’Ernest va al lavabo i torna. 

DESCONEGUDA: Quanta estona al lavabo... Et trobes bé? 

COSÍ: Molt bé. Vine, et vull ensenyar una cosa. Porta la desconeguda al lavabo 

DESCONEGUDA: Ei! Que a mi no m’agraden les pastilles!  

COSÍ: Tranquil·la. Què et sembla el meu cor? Fa una forma de cor amb les pastilles i 
les llença totes al vàter 

DESCONEGUDA: Ai, doncs molt sa! 

El cosí d’en Dario surt del lavabo i es troba en Dario al sofà en molt mal estat 
 
COSÍ: Darío, cosinet... Desperta! Ens n’hem d’anar, la festa s’ha acabat. 
 
 
Escena 3. L’endemà, en Darío, el seu cosí Ernest i la desconeguda, a casa d’en 
Darío 
 
DARÍO, sorprès: Nano, estàs fort com una roca. Amb tot el que et vas prendre ahir a la 

nit i estàs com si res. 

COSÍ: No em vaig prendre absolutament res. 

DARÍO: No et crec, vaig veure com acceptaves tot el que t’oferien. 

COSÍ: Però no vaig consumir res. 

DARÍO: No et crec, tinc una amiga que m’ho ha ensenyat tot sobre les mentides. 

COSÍ: El que et dic, cosinet Darío, és tan veritat com això. Li ensenya dos paperets 

DARÍO: Què és, això? 

COSÍ: Dues entrades per a un concert. Les van rifar ahir entre les persones que encara 
ens aguantàvem dretes. 

DARÍO, amb veu de cansat: Ai, cosinet, la veritat és que no me’n recordo de res...  

COSÍ: La pròxima vegada fes servir la meva estratègia. 

DARÍO: Quina? 

COSÍ: Si resulta que t’atabalen molt, accepta el que t’ofereixin, no donis explicacions a 
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ningú, i quan puguis desfes-te de tot. 

DARÍO: Sempre ho fas així? 

COSÍ: No, a vegades no cal perquè estic amb amics que respecten la meva decisió. 

Truquen a la porta. 

COSÍ: Ha arribat l’Alícia [desconeguda 1]. La vaig conèixer a la festa. Vens a la platja 
amb nosaltres? 

DARÍO: Ui, no, company… Jo me’n vaig a dormir, he de solucionar un embolic que tinc 
a l’estómac... ui! (es posa les mans al cap) i al cap. 

 

Preguntes pel debat 

● Segons la vostra opinió, quines són les coses importants de la festa? Creieu que en 

Darío presta atenció a les coses importants de la festa? Per què? I a quines? 

● En quina circumstància, si us ha passat alguna vegada, heu perdut el control de 

vosaltres mateixos? Què va passar i per què vau perdre el control? De quina altra 

manera penseu que hauríeu pogut reaccionar? 

● Quin dels dos personatges ha pres les millors decisions per allargar al màxim la 

festa? Per què penseu que ha passat? 

● A en Darío l’ha sorprès com l’Ernest ha gestionat la festa. Us ha passat mai que una 

persona molt propera us hagi sorprès? Ho voleu explicar? Algú pot o vol explicar 

alguna cosa que creu que sorprendrà els companys de classe? 

● Què ha après en Darío d’aquesta experiència? Què creieu que farà a la propera 

festa? 

 

 


