
TÍTOL: Enfebrat 
VALOR: Reduir l’ús dels medicaments és un bon remei. 

 
SERGI: Una de les classes que no em vull perdre mai és la de la 

professora Margarida... Però fa una setmana que, tot i que ho 
vaig intentar, no vaig poder. Em trobava molt malament, com si 
fos a la lluna. 

 
MARGARIDA: Espero que llegiu el que us he demanat per a la pròxima 

classe. Ah! I una altra cosa: quan sortiu al pati no vull veure ningú 
assegut per qualsevol lloc sense fer res. Entesos?  

 
SONA EL TIMBRE. BULLÍCIA DELS NOIS I NOIES 
 
MARTA: Som-hi. Sergi, aixeca’t. No has sentit el que ha dit la Margarida? 
 
SERGI: No tinc forces... 
 
MARTA: El que necessites és un bon entrepà. 
 
SERGI: Menjar? No, no tinc gens de gana. 
 
MARTA: No vols l’entrepà? Deus estar malalt. 
 
SERGI: Sí, Marta, em trobo molt malament. 
 
MARTA: Deixa’m que et posi la mà al front. 
 
SERGI: Ai, ai, ai... amb compte. 
 
MARTA: Tens febre! 
 
SERGI: Quan tenim febre, el millor és no anar a l’escola, i per això el meu 

germà, l’Hèctor, em va acompanyar a casa. 
 
HÈCTOR: Només falten dos carrers, som-hi, camina... Peses molt i no puc 

dur-te a coll. 
  
SERGI: No sé com, però vaig arribar a casa. La mare i l’Hèctor em van 

posar al llit i em van treure la roba que duia.  
 
MARE: Amb aquesta febre el millor és dur roba lleugera i fresca. 
 
SERGI: (MOLT MALALT) Mare necessito un bon medicament. 
 
MARE: Tranquil, fill (SONEN DRAPS QUE ESCORREN AIGUA). Amb 

aquests draps d’aigua freda n’hi haurà prou. Intenta dormir... ja 
veuràs com aviat estaràs bo. 

 



SERGI: Quan em vaig despertar em vaig prendre un got de suc que la 
mare em tenia preparat damunt de la tauleta de nit.  

 
MARE: Saps quantes hores has dormit? 
 
SERGI: Dues? 
 
MARE: Has dormit quatre hores. 
 
SERGI: És clar, per això tinc tanta gana. 
 
MARE: I saps què és el millor? 
 
SERGI: Que m’has fet un pa de pessic. 
 
MARE: (RIU) No, Sergi, el millor és que ja no tens febre. Tens la 

temperatura normal. 
 
SERGI: Per sort, sí que hi havia un gran pa de pessic. Em vaig passar la 

resta del dia bevent líquid i menjant pa de pessic, bevent líquid i 
menjant pa de pessic. A la nit estava nou. 

 


