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Vivenciem el Som-hi – ADDICCIONS 

 

Història: Amors ebris 

Habilitat: Maneig dels sentiments i les emocions  

Eix: Addiccions 

Resum: Cada vegada que la Rosa veu un arbre recorda aquell noi que no pot oblidar, 

però del qual no sap ni el nom. Només recorda que comença per A: Alberto? Alfredo? 

Les seves amigues i amics l’ajuden a buscar-lo i a trobar una solució per al futur, perquè 

una cosa és estar ebri d’amor i una altra, ben diferent, tenir un amor ebri. 

Personatges (6): noi, Rosa, Isa, Lida, Beto i desconegut 

Escenaris: festa, casa de la Rosa, casa d’en Beto i carrer 

 
Escena 0 

ROSA (Narració): Cada cop que veig un arbre, recordo aquella tarda. (Amb veu 
d’enamorada) Va ser meravellosa... El cor encara me’l sento. Més d’un es va 
emborratxar, en aquella festa, entre ells... ell! 

 
Escena 1. El noi i la Rosa, a la festa 

NOI, amb veu d’haver begut molt: Vols passar una estona a mi?  

ROSA: Doncs sí! 

NOI, amb veu d’haver begut molt: En la meva vida he vist moltes, moltes noies guapes, 
però cap com tu. 

ROSA, rient avergonyida: De veritat? 

NOI, amb veu d’haver begut molt: Et puc dir una cosa? 

ROSA, rient: És clar! 

NOI, amb veu d’haver begut molt: Em moro de ganes de fer-te un petó.  

ROSA, preocupada: Però aquí… hi ha molta gent. 

NOI: Tens raó, noia. Veus aquell arbre? 

ROSA: Sí. 

NOI: Doncs serà el testimoni del nostre amor. 
 
Fi de l’escena de la festa 

ROSA (Narració): Des d’aquella festa que no l’he tornat a veure, és com si la terra 
se l’hagués empassat. Les meves amigues el deuen haver vist? 
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Escena 2. La Isa, la Lida i la Rosa, a casa de la Rosa 

ISA: No, no l’he vist. 

LIDA: Jo tampoc. 

ROSA, preocupada: I si no vol saber res de mi? 

ISA: Pregunta-l’hi. Tens el seu número? 

ROSA: Em va dir que el trobaria a la guia telefònica. 

LIDA: I com es diu? 

ROSA: Alberto, Alberto Aguirre. 

LIDA (buscant el nom a la guia): Aguiiirre, Aguiiirre... 

ROSA, emocionada: M’agradaria tant tornar a veure el meu Alfredo... 

ISA: Alfredo? Que no es deia Alberto? 

ROSA, nerviosa: Començava per A. Ho sé, de veritat! 
 
Fi de l’escena 2 

ROSA (Narració): Ja el vam buscar, ja, però no el vam trobar. Així doncs, vaig decidir 
parlar amb en Beto, l’expert en temes d’amor. 

 
 

Escena 3. La Rosa i en Beto, a casa d’ell 

BETO: Però… tu recordes què vas fer amb ell, aquella nit? 

ROSA: Perfectament. 

BETO: Sabies que havia begut? 

ROSA: Sí, Beto, estava sòbria, el borratxo era ell. 

BETO: I si va ser al revés? 

ROSA: Però ningú no va abusar de ningú, només ens vam fer un petó. 

BETO: Quin és el problema, doncs? 

ROSA: Que m’hauria agradat tornar-lo a veure. 

BETO: Doncs per a una altra ocasió tingues present que els amors ebris s’evaporen. 

ROSA: Tens raó, si se’m torna a acostar algú passat d’alcohol és que no li dona ni 
l’hora. 

 
 

Escena 4. La Rosa i un desconegut, al carrer 

DESCONEGUT:  Perdó, ja són les tres? 

ROSA: Depèn, em permets un moment? (La Rosa olora el desconegut per comprovar 
si ha begut) 

DESCONEGUT: Ei! Però què fas? 

ROSA: Són mesures preventives. Encara no... són tres quarts i cinc de tres. 

DESCONEGUT: Moltes gràcies. 
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ROSA: Una cosa, com et dius? 

DESCONEGUT: Agusto 

ROSA, emocionada: Aiii, comença amb A, sembla mentida! 
 

Preguntes pel debat 

● Què espera la Rosa d’aquesta relació? Penseu que és el mateix que buscava ell? 

Per què? Com us sentiríeu, en una situació així? 

● La vida és plena d’oportunitats interessants per tenir relacions amb altres persones. 

Què en penseu? 

● Les amigues de la Rosa, que la coneixen bé, què n’opinen, de com està actuant? I 

vosaltres, què en penseu? 

● Què creieu que us dirien les vostres amistats si us trobéssiu en una situació similar? 

Què necessitaríeu per sentir que us comprenen? 

 


