
TÍTOL: Secrets de secrets 
Valor: Quan ens comportem responsablement, les altres persones 

confien en nosaltres. En el cas dels secrets, comportar-se 
responsablement vol dir saber quan es poden explicar i quan no.  

 

 
REMOR DE PATI  
 
ANDREU: Em promets que guardaràs el meu secret? 
 
XAVIER: Pots estar tranquil, Andreu. No diré ni una paraula del que m’has 

explicat, a ningú.  
 
ANDREU: Gràcies. 
 
XAVIER: Es van fer un petó. No m’ho puc creure. Es van fer un petó. Els 

meus amics ho han de saber. 
 
DONA 1: (AMB REVERBERACIÓ, VEU DE CONSCIÈNCIA BONA) I la 

promesa que has fet? 
 
DONA 2:  (AMB REVERBERACIÓ, VEU DE LA CONSCIÈNCIA DOLENTA) 

Quina promesa? No em vinguis amb romanços! 
 
DONA 2: Va, explica’ls-ho. Què esperes? Explica’ls-ho... 
 
XAVIER: Ai, ostres, ostres, ostres. Mira, ara arriba el Sergi. L’hi explico...?  
 
SERGI: Hola, Xavier. Vols un tros de la meva coca? 
 
XAVIER: No. Gràcies, Sergi. 
 
Dona 2: Va... Explica-l’hi... 
 
XAVIER: Has vist l’Hèctor per aquí? 
 
SERGI: No, em pensava que era amb tu. 
 
XAVIER: Jo era amb l’Andreu... Fa estona que no el veig, l’Hèctor. 
 
SERGI: I què diu l’Andreu?  
 
SERGI: Al final es canviarà d’escola? 
 
XAVIER: No, no ho crec. Escolta, Sergi, me'n vaig cap a casa. Si veus 

l’Hèctor, digue-li que l’espero aquesta tarda, entesos? 
 
SERGI: Entesos. 
 
DONA 1: Et felicito. Li has promès que no explicaries el seu secret i ho has 



fet molt bé. 
 
DONA 2: (FURIOSA) Molt malament, deus voler dir! Quina llàstima! Ha 

estat com si estiguessis sol davant la porteria i no fessis un gol. 
 
XAVIER: No havia pensat mai que guardar un secret fos tan i tan difícil. 
 
AVI: Que parles sol, noi? 
 
XAVIER: Hola, avi. 
 
AVI: Ho he sentit malament o m’ha semblat que parlaves d’un secret? 
 
XAVIER: Ho fas bé, això de guardar secrets? 
 
AVI: Depèn... 
 
XAVIER: De què depèn? 
 
AVI: Si el secret no fa mal a ningú s’ha de guardar, però si posa en 

perill la vida d’algú, s’ha d’esbombar. 
 
XAVIER: Avi, si un amic t’explica que ha fet un petó a una noia i et diu que 

no ho expliquis a ningú, tu què faries? 
 
AVI: Em moriria d’enveja, però no ho explicaria a ningú. 
 
ÀVIA: De quin petó i de quina dona parleu? Ai, quin jovent... 
 
XAVIER: De res, àvia, de res. 
 


