
 

  

 

 

Vivenciem el Som-hi – PARTICIPACIÓ  

Història: La barbacoa 

Habilitat: Empatia 

Eix: Participació 

Descripció: En Darío està nerviós perquè és a punt de repetir curs i de perdre la xicota, 

però quan prova de calmar el seu estrès el que aconsegueix és fer-lo augmentar. 

Afortunadament, els seus amics descobreixen el que li passa i organitzen una barbacoa 

a casa de la Lida: la Rosa cou la carn, la Isa pela les patates, en Darío i la Lida preparen 

uns sucs... Així, en Darío no només aconsegueix relaxar-se, sinó que fins i tot resol 

l’origen del seu estrès: en Beto li dona uns quants consells per arreglar els seus 

problemes amb l’Erika, i la Lida s’ofereix a ajudar-lo a estudiar perquè aprovi l’examen 

de la setmana que ve. 

Personatges (7): Darío, pare del Darío, Erika, amic d’en Darío, Beto, Isa i Rosa 

Escenaris: casa d’en Darío, casa de l’Erika, carrer i barbacoa 

 
 
Escena 1. En Darío i el seu pare, a casa 
 
DARÍO (Pensament): Sabeu com és una muntanya russa? Doncs el meu estrès és així, 

em puja i em baixa en qualsevol moment, com si estigués boig. 

PARE, enfadat: Darío, vine cap aquí! 

DARÍO: Què passa? 

PARE: Com que què passa? Ja t’ho dic jo què passa, què són aquestes notes? 
Tot l’any serà així o què? 

DARÍO (Pensament): El pare em va esbroncar fins que el cor li va dir prou, em vaig 
quedar fet pols. Vaig buscar l’Erika perquè ella sí que sap escoltar-me, però ahir no 
era el meu dia. 

 
 
Escena 2. En Darío i l’Erika, a la porta de casa d’ella  
 
ERIKA: Mira, Darío, és que ja me n’he atipat. Ja t’importo, no tens mai ni un detall amb 

mi, s’ha acabat. 

DARÍO (Pensament): Ara sí que estava estressat, sense el seu suport no sabia què fer 
amb les notes, necessitava respirar profundament per tranquil·litzar-me. La gent em 
mirava d’una manera rara però m’era igual, així no podia pensar, estava a punt 
d’aconseguir-ho, quan de cop i volta em vaig trobar un amic a qui devia diners. 

 
 
 
 



 

  

 

Escena 3. En Darío i un amic, al carrer 
 
AMIC: M’alegro de veure’t, Darío. Necessito els diners que et vaig deixar la setmana 

passada. Si ho no recordo malament, em vas dir que m’ho pagaries avui. 

DARÍO (Pensament) : Em vaig quedar sense paraules, només se’m va ocórrer mostrar-
li les butxaques buides, com si fos un dimarts tretze. Ja hi podia donar voltes, que 
no sabia què fer amb els nervis. O prenia unes canyes ben fredes per relaxar-me o 
explotava. Però… amb quins diners? 

 
 
Escena 4. En Darío es troba en Beto al carrer 
 
BETO: Què passa, Darío? T’estava buscant. 

DARÍO: No saps prou com m’alegro de veure’t, he tingut un dia horrorós! 

BETO: Això ja ho sabem. 

DARÍO: Doncs ja tinc algú per prendre’m unes cerveses. 

BETO: Això un altre dia, les noies i jo hem muntat una barbacoa. Acompanya’ns-hi 

DARÍO: Molt bé, però primer comprem alguna cosa per beure. 

BETO: No, home. Som-hi! 
 
 
Escena 5. En Darío, la Isa, la Rosa i en Beto, a la barbacoa 
 
DARÍO: Mmm aquest lloc fa molt bona olor. 

ROSA: És que la carn l’he preparat jo, per això fa una olor tan bona! 

ISA: I jo he pelat les patates. O eren els alls, potser. 

DARÍO: I jo, us puc ajudar? 

LIDA: Tu fes el brindis. 

DARÍO: Bé, on són les copetes? 

BETO: Avui brindarem amb aquest refresc. 

DARÍO: I això què és? 

ROSA: Tu tasta-ho, és un còctel de fruites. 

DARÍO: Mmm és boníssim, no hi falta res. (Pensament) Aquell dia va acabar més bé 
del que em pensava. Amb les amigues i en Beto l’angoixa em va desaparèixer. Amb 
el ritme de la barbacoa, les rialles i els acudits d’aquella tarda vaig aconseguir 
relaxar-me. A més a més, en Beto em va donar uns consells pràctics per 
reconquistar l’Erika i em va deixar diners per pagar el meu deute. La Lida vindrà 
demà per estudiar amb mi. He d’aprovar l’examen final. 

 
 
Escena 6. En Darío, a casa, amb el seu pare i la Lida 
 
PARE: Les bases nitrogenades de l’ADN. 

DARÍO: Sí, pare, les bases nitrogenades són quatre i acaben amb -INA, mmm però ara 



 

  

 

només recordo aquella tal adelina. 

LIDA: Adelina noo, adenina! Però si les acabem de repassar, quin estrès! 
 

Preguntes pel debat 

● En Darío ha tingut un mal dia. Quines coses creieu que el preocupen? 

● Com diríeu que se sent en Darío? Us heu sentit mai igual que ell? 

●  

● Penseu que en Darío té clar el que ha de fer amb relació als estudis i a la seva 

parella? Per què? 

● Quins personatges de la història us sembla que entenen millor en Darío? I quins no? 

Per què? 

● Què en penseu, de les diferents opcions que apareixen al vídeo per resoldre la 

situació d’en Darío? 

● Per què creieu que, d’entrada, l’Erika no ha donat suport a en Darío? 

 


