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Carlos. 15 anys.  Bueno... 16 anys. 
O Bueno... Acaba amb... 20-22. 
Parla català i castellà.  O tot a la vegada, barrejat,  com pot, com vol. 
Adoptat quan tenia 3-4 anys. Família de classe mitjana.
Fa servir el Tinder. I... 
Coneix a la Clàudia. S’enamora de la Clàudia.
Classe mitjana-alta.  Catalana. Burgesia catalana.   
Tot va bé. 
Primera nit que tindran sexe.  
Bueno...  faran l’amor. 
Hi ha molt d’amor.
Tot se’n va a prendre pel sac. Apareix la prima, la cosina.  
Coitus interruptus.   
La Clàudia no li respon més les trucades.
Apareix la policia a casa. Judici. Per què? És moro. 
O almenys, ho sembla. 
Bueno... en “realitat”, perquè la Clàudia era menor.  
Però en realitat perquè és moro, no és d’aquí. 
Violació! Violació!
És veritat? 
No! Però... importa?
Tot se’n va a la merda. 
Ets qui la gent creu que ets?  O ets el que sents? O una barreja? 
Importa qui ets? Qui vas ser?  O el que sembles ser?

L’obra tracta d’en Carlos, de l’amor, de qui és, de la seva identitat, de la seva 
història. 
Però nosaltres no serem espectadors, sinó que serem els seus companys, els 
seus oients, còmplices i jutges... En definitiva, serem la societat que diu qui és, 
quina és la seva identitat i la que incideix en la seva història.   
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Alguns temes plantejats

1. IDENTITAT 

 a.  La recerca de la identitat a l’adolescència

 b.  Com condiciona a la identitat la procedència, l’origen familiar, els cos-  
  tums, el lloc de residència, la cultura d’arrel versus la cultura adquirida a  
  la joventut.

 c.  La pertinença a una tribu urbana com a refugi o amagatall de sentiments  
  confusos. 

 d.  Les contradiccions (pròpies o imposades) que pot sentir algú adoptat/
  immigrant/d’una ètnia, religió, sexualitat diferent de la majoritària. 

2. SEXE ENTRE JOVES

 a.  Legalitat: coneixement de les lleis. 

 b.  És coherent la legalitat vigent amb l’inici de la vida sexual actual?

3. INFLUÈNCIA SOCIAL (en la pròpia personalitat i en la mirada del altres)

 a.  Com influeix la mirada dels altres a la nostra forma de ser?

 b.  Els motes, les burles, el que els altres pensen de nosaltres condiciona la  
  nostra forma de ser?

  c.  Els motes, les burles, el que els altres pensen d’algú condiciona com la   
  resta el veurà?

4. LA INJUSTÍCIA 

 a.  El silenci davant una injustícia. 

 b.  La injustícia versus el que és legal. 

 c.  La defensa davant de les injustícies alienes.  

  i.  Els amics
  ii. Els coneguts. 
  iii. La família.  
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Proposta d’activitats (per a l’alumnat)
abans de veure l’obra

1. RECERCA DE NOTÍCIES:   

 a.  Series capaç de buscar notícies actuals o de fa poc temps sobre les dife- 
  rents temàtiques que s’han plantejat? Porta’n a la classe!  

 b.  Agafa aquestes notícies... Pots explicar-la amb les teves paraules? Posa’t  
  en grup i analitza-les amb els teus companys.

 c.  Per cada grup: Llegiu la notícia a la classe i expliqueu el vostre punt de vis- 
  ta: Hi ha possibles prejudicis que es noten a la redacció de la notícia? 

 d.  Debateu amb la resta de la classe les diferències entre els fets i els condi- 
  cionants de la redacció.

 e.  OBJECTIU:  Determinar que aquestes situacions passen quotidianament i  
  com condiciona el nostre pensament el llenguatge. 

2. SABIES QUE? 

 a.  Feu un “Sabies que?” sobre les diferències temàtiques. Utilitzeu un docu- 
  ment gràfic o digital per realitzar-ho.

 b.  OBJECTIU:  Doneu informació i coneixement respecte l’entorn legal 
  usualment desconegut. 

3. VERTADER O FALS 

 a.  Feu 10 preguntes de “vertader o fals” sobre prejudicis que es tenen social- 
  ment.  Després jugarem a la classe i a veure quanta gent l’encerta! 
  Per exemple “tots els àrabs són musulmans” “Els de fora reben més 
  ajudes/beques, etc. que la gent d’aquí”. 

 b.  Desmitifiqueu al final de cada activitat per grup aquests prejudicis.  

 c.  OBJECTIU: Desmembrar frases fetes i dites, per tal de detectar com el llen- 
  guatge quotidià crea mites i prejudicis respecte a minories o grups socials. 
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Proposta d’activitats (per a l’alumnat) 
després de veure l’obra 

1. DETERMINEU ELS TEMES PLANTEJATS

 a.  Us heu preguntat quins són per cadascú els temes de què parla l’obra?  
  (Diferenciar temes d’argument)
 
 b.  Caldrà fer grups d’opinió per poder treballar els diferents temes a classe.

2. PRIMERS DEBATS

 a. Plantegeu les temàtiques referides al començament del dossier. Són les  
  correctes? N’hi ha més? 

 b.  Què en penses? Quina és la teva opinió? (Per exemple davant de la injustí- 
  cia, l’actitud dels amics, el silenci de la Clàudia, el judici, etc.)

3. DEBATS ADDICIONALS (temes derivats de l’obra) i preguntes fil per dur a terme 
la taula d’opinió.

 a.  INTEGRACIÓ

  i. Com es tracta la integració d’altres cultures o grups socials al teu  
   poble/ciutat?
  ii.  Penses que es podria fer millor?  Com? 
  iii.  Coneixes casos de discriminació?
  iv.  Has dit alguna vegada alguna frase feta sobre aquest grup social?  
   Pots defensar-la? 

 b.  AMICS/SUPORT

  i.  T’ha passat alguna vegada que no has sentit el suport dels teus   
   amics  quan tens un problema? 
  ii.  Sents por o vergonya de demanar ajuda? 
  iii. Quan tens un problema a qui acuts? 
  iv.  Un amic és qui està “en la buenas y en las malas”?  O també algú 
   amb qui comparteixes moments? 

 c.  EDUCACIÓ COM INTEGRADORA

  i.  Creus que l’educació pot ajudar a integrar?
  ii.  Creus que al sistema educatiu es fa una feina integradora?  Com la  
   milloraries? 
  iii.  Veus diferències entre els teus prejudicis i els dels teus pares/avis?  
   Creus que és per l’educació o per què? 
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 d. ELS PREJUDICIS COL·LECTIUS/FAMILIARS

  i. T’han inculcat alguna por o advertència respecte a un grup ètnic/ 
   social/ religiós?
  ii.  Hi ha alguna dita específica sobre algun grup ètnic/social/
   religiós al teu poble? 
  iii.  Com ho faries per desfer un prejudici al teu poble? Actualment què  
   fas?

 e. LA LLENGUA I EL LLENGUATGE
  
  i.  Creus que la llengua és una eina integradora? O excloent? 
  ii.  Quines diferències veus entre les primeres i segones generacions  
   d’immigrants? Té alguna importancia en aquestes diferències la   
   llengua? 
  iii.  Coneixes aspectes del llenguatge que generin prejudicis? (Per   
   exemple:  “Els de fora”) . Feu un llistat entre tots i analitzeu-lo.

 f. RELACIONS PERSONALS/SEXUALS/AMOROSES

  i.  Parles d’aquests temes amb la teva família? I amb els teus amics?   
   De quina manera amb uns i amb els altres.
  ii.  Si tinguessis un problema com el d’en Carlos, amb qui ho parles? 

 g.  XARXES SOCIALS
 
  i.  Quin ús en fas? Lligues mitjançant les xarxes socials? Com? 
  ii.  Et fa vergonya “desvirtualitzar-te” a la primera cita? 
  iii.  Amagues alguna cosa quan parles per les xarxes? Dius sempre la  
   veritat?
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Per últim:  

Amb aquest espectacle de temàtiques actuals, amb to juvenil i de problemàtiques cada 
vegada més quotidianes i visibles, i amb les activitats que proposem, creiem que és 
possible obrir debats i dinàmiques per tal de parlar i expressar pors, inquietuds i pos-
sibles “puntes d’icebergs” en dificultats o conflictes que estiguin vivint els joves. 

Us proposem centrar els debats de tal forma que es pugui reforçar aptituds socials i/o 
obrir un espai d’expressió per temes tabús.
Us fem alguns apunts de diversos temes que apareixen en l’obra. 

- BULLYING: 

Com la culpabilització d’un grup a algú pot acabar deixant-lo sol.

- ADOPCIÓ: 

La crisi identitària que poden patir els nens adoptats. Crisi que no sempre és iniciada 
per un procés personal en el qual un estableix els tempos, sinó pels judicis de valor 
que fa la societat, l’entorn més pròxim, i en el cas de l’obra, a més, per un procés judi-
cial inculpatori.  

- PREJUDICIS:  

Com els prejudicis socials poden destruir la seguretat personal d’un individu; com po-
den posar a prova i trencar la identitat sobretot d’un jove. 

- ISLAMOFÒBIA: 

La islamofòbia latent a la societat, moltes vegades tapada per altres qüestions (en 
aquest cas una escletxa legal).

- IMMIGRACIÓ (2a generació): 

L’angoixa de les segones i terceres generacions per ser vistes, encara, com “de fora”  o 
“nouvingudes”.    
Com la mirada i el llenguatge exclou a gent que se sent d’aquí (i de fet porta més anys 
aquí que a fora o tota la vida aquí). Com perjudica el llenguatge excloent? (de fora,  
nouvingut,  moro, xinès, negre, etc)
Com socialment s’aparta al “diferent”. 
Com se sent un català negre o d’aspecte oriental?   

- ENTORN: 

La importància de les relacions properes (amics, família, escola)  per la correcta inser-
ció social i el desenvolupament personal. 
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- ASPECTE FÍSIC:   

Com l’aspecte físic condiciona les nostres relacions socials. Com la societat ens catalo-
ga en relació a la nostra aparença física. La sobredimensió que té aquest tema sobre-
tot a l’adolescència.  

- JUSTÍCIA/PRESSIÓ SOCIAL: 

Com la pressió i les etiquetes socials afecten la neutralitat d’aquest sistema? Com 
moltes vegades, sembla més veritable “una veritat” que una altra. Com la presumpció 
d’innocència no sempre es compleix. 
El concepte “cap de turc”.  

- PERTINENÇA:  

Els grups socials/tribus urbanes com a nucli per crear i reivindicar  la personalitat prò-
pia fora de l’educació rebuda, tant a l’escola com a la família.  
La sobredemostració de comportaments, com a forma d’amagar pors, problemes, 
conflictes. 

- ETIQUETES SOCIALS: 

Com la pertinença a un grup crea prejudicis sobre l’individu. Com els grups minoritaris 
són més vulnerables als judicis de valor negatius per desconeixement/por/ressenti-
ment majoritaris.  

- MAJORIA: 

Com la necessitat de sentir-se segur i pertànyer a la majoria lluita envers els desitjos 
personals més autèntics; 
Com la necessitat de sentir-se segur i ser majoria, fa girar d’esquena al diferent/l’inno-
cent/la minoria.

- DIFERENT:  

Com el que és diferent ens pot causar rebuig o por.  
Com la inquietud i les ganes de conèixer ens poden ajudar a combatre aquestes pors. 

- ARGUMENT VS. FETS:    

Com els arguments i les històries poden tenir més força de convicció que els fets en si 
mateixos.   
El poder (en negatiu i positiu) de les paraules.  
La postveritat als temps actuals.  
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