TÍTOL:
VALOR:

El gelat de panses sense rom
Una ciutat que estima el seus infants ha de prohibir la venda de
licor als menors d’edat.

ENTRADA Sergi: Hi havia una vegada un nen que es deia Sergi, aquest nen
sóc jo, i us explicaré la història següent.
SERGI:

Estic preocupat.

MARTA:

Què et passa?

SERGI:

Fa uns quants anys que consumeixo alcohol i ni tan sols ho sabia.

MARTA:

Quèèè?

SERGI:

Tot va començar quan vaig anar al supermercat i vaig demanar la
meva copa de gelat favorita, com cada setmana.

AMBIENT DE SUPERMERCAT
SENYORA: No, ja no en venem, d’aquest gust. Tenim gelat de nata, de
vainilla, de xocolata i de llimona.
SERGI:

No té gelat de rom amb panses ? Però si cada setmana vinc a
buscar un gelat de rom amb panses...

SENYORA: Ho sento.
SERGI:

Tenia l’esperança que la mare hagués portat el litre de gelat que
compra cada setmana. Així doncs, me’n vaig anar a casa i vaig
obrir la nevera. Però tampoc.

MARE:

Què busques?

SERGI:

El litre de gelat de rom amb panses.

MAMÄ:

No, fill. Aquesta setmana no n’he trobat. Sembla que està
exhaurit.

SERGI:

És molt estrany. Ara torno, mare.

SERGI:

Vaig anar corrent fins a casa del Xavier perquè m’acompanyés al
supermercat més gran de la ciutat.

SONA EL TIMBRE DE LA CASA
XAVIER:

Hola, Sergi. Què fas aquí?

SERGI:

Necessito que m’acompanyis al supermercat. És urgent.

XAVIER:

Som-hi.

SERGI:

Vam revisar tots els congeladors del supermercat i tampoc no hi
vam trobar rastres del gelat de rom amb panses.

XAVIER:

Ja no puc més, marxem. Per què tanta fal·lera pel gelat de rom
amb panses?

SERGI:

Vaig tornar a casa i vaig buscar a la guia telefònica el número de
l’associació de consumidors.

SENYORA: (TRUCADA TELEFÒNICA) Associació de consumidors, bona
tarda. En què el puc ajudar?
SERGI:

Bona tarda. Voldria que em resolgués un dubte que tinc.

SENYORA: És clar. Digui.
SERGI:

Vostè sap què se n’ha fet de tots els gelats de rom amb panses
de la ciutat?

SENYORA: Sí, i tant. La policia els ha recollit.
SERGI:

Per què? Per quin motiu?

SENYORA: La llei prohibeix la venda de licor a menors d’edat i el gelat de rom
amb panses du licor, poc, però en du.
SO DE TELÈFON QUE COMUNICA
SENYORA: Escolti! Que em sent?
SERGI:

M’alegra que les autoritats estiguin tan pendents de protegir la
nostra salut, però haig de confessar que la notícia em va deixar
glaçat. Ho hauré d’assajar, perquè la pròxima vegada que vagi al
supermercat hauré de demanar una copa de gelat de panses,
però sense rom. El licor ens fa mal, als infants.

