
TÍTOL: L’avantatge de ser dos 
VALOR: El suport emocional ajuda a superar els moments de tensió. 

Aquests moments també es poden alleujar si se’n rebaixa el to 
una mica, amb una mica d’humor, per exemple. 

 

 
IOLANDA: Qui te l’ha deixat? És meu! No tens dret a agafar-lo! 
 
XAVIER: Envejosa. 
 
IOLANDA: I tu, de què vas? 
  
XAVIER: Així va ser com vam començar la meva germana i jo. Ens 

barallàvem per tot, però especialment pel radiocasset. L’última 
vegada vam discutir tan fort que va aparèixer el pare.  

 
PARE: Ja n’hi ha prou! No podeu parlar com dues persones civilitzades? 
 
IOLANDA: És que no em fa cas. Li he dit mil vegades que no faci servir el 

meu radiocasset. 
 
XAVIER: I per què no el puc fer servir? 
 
IOLANDA: Doncs perquè me’l van regalar a mi. 
 
XAVIER: Però a ella, què li costa deixar-me’l? 
 
IOLANDA: És que ell no em demana mai permís... 
 
XAVIER: Ens vam dir de tot. El pare estava callat i quan vam acabar ens va 

dir: 
 
PARE: Per què no us poseu d’acord? Un dia el tens tu i un altre dia el 

tens tu. Quin és el problema? 
  
XAVIER: A mi em semblava molt assenyada la proposta del pare. Però la 

Iolanda no deia res. Se li notava la ràbia que tenia, i per això vaig 
començar a dir bajanades, a veure si reia una mica. 

 
 Entesos, jo demano el radiocasset els dies que acaben amb "s”, 

per tant, els dilluns, els dimarts, els dimecres, els dijous, els 
divendres... (RIALLES) 

 
IOLANDA: (INTERROMP) Sí, sí... ni parlar-ne! Si de cas, te’l deixaré només 

els dies que porten “a”, és a dir els dimarts i els dissabtes. 
 
XAVIER: Només dos dies? 
 
PARE: Apa, filla, no siguis dolenta. Deixa-l’hi un dia més. 
 



IOLANDA: Bé, doncs, els dimarts, els dijous i els dissabtes. I prou. 
 
XAVIER: Això ja està més bé. 
 
XAVIER: Entre broma i broma, ens vam deixar de barallar pel radiocasset. 

Ara la Iolanda el fa servir uns dies i jo uns altres. Afortunadament 
només som dos germans, si no hauríem d’inventar-nos més dies 
de la setmana. Quina sort!  

 


