
Control roba 

D: dona       H: home  
D- què portes posat? No pensaràs sortir així? 
H- doncs si, què passa? 
D- que ho ensenyes tot, aquesta samarreta et marca totes les abdominals i se't 
veuen els calçotets 
H- i que, a mi m'agrada... 
D- doncs no penso deixar que surtis així al carrer, no vull que la gent pensi que 
el meu novio és un escalfacalces! 
H-doncs jo vull anar així 
D- he dit que et canviïs i no penso discutir més 

Control wasap 

D: dona       H: home 
D- hola, perquè no m'has contestat el missatge quan t'he escrit? 
H- pq no ho he vist... 
D- com que no, he mirat el wassap i sortien els dos icones de color blau, això 
vol dir que si que els has llegit 
H- però es que en aquell moment no podia contestar 
D- i pq no, amb qui parlaves?  
H- amb ningú... 
(ella li agafa el mòbil de les mans i li comença a remenar) 
D- i qui es aquesta tal Maria? 
H- però què fas, pa em mires el mòbil? 
D- que tens alguna cosa a amagar??? On l'has conegut?  
H- no, però això son converses privades 
D- si m'estimessis i fos tant important per tu no aniries xerrant amb altres paies 
i no t'importaria ensenyar-me el mòbil 
H- clar que m'importes... (cara de penediment), està bé ho sento, no volia 
disgustar-te! 

Heterosexual 

F: fill/a     P: pare     M: mare 
F- papa, mama, us haig de dir una cosa molt important 
P/M- que ha passat? Vols deixar la carrera? Estàs esperant una criatura? 
F- No, seieu i parlem 
P/M- va digues...  
F- mireu, per a mi és molt difícil dir-vos això, fa temps que us ho volia explicar, 
però fins ara no m'hi he atrevit  per la por a la vostra reacció... 
P/M- va escup... 
F- doncs que soc heterosexual 
P- heterosexual??? i això, què vol dir? 
F- doncs que m'agraden les persones del sexe contrari... 
(cara de sorpresa dels pares, la mare es posa a plorar... El pare s'aixeca i dona 
algun cop a alguna cosa...) 
P- si ja t'ho deia jo que amb les pel·lícules que li has fet veure i els jocs que li 
ensenyaves ens sortiria una criatura rara... 



M- i ara què farem? Què dirà la família? I a l'institut ja ho saben? I si et fan 
alguna cosa? 

 


