
Parlant la gent s’entén(1) 
 
ELS TRANSPORTS 

En un taxi  
Sra.Palmer__________________________________________________________ 
Xofer______________________________________________________________ 
 

SRA.PALMER: (puja al taxi)¿Em portarà a l'estació, per favor? Tinc pressa! 
XOFER: Sí, senyora  (el taxi arranca; el xofer gira a l'esquerra) 

SRA.PALMER: Però...¿Per què va vosté per ací? Si l'estació és a la dreta!. 
XOFER: ¿No ha vist quant de trànsit hi ha? Per ací és una miqueta més llarg, però 
arribarem més prompte. Només trobarem dos semàfors en roig. 

SRA.PALMER: Jo no he tingut mai cap problema per l'avinguda del 9 d'Octubre. 
XOFER: Li assegure que anirem més ràpid per ací. 

SRA.PALMER: L'avise que conec la ciutat molt bé. 
XOFER: Aleshores...¿què fem? ¿pegue la volta? 
SRA.PALMER: No,no. Seguisca. I afanye's perquè he d'agafar un tren dins d'un quart 

d'hora. 
XOFER: Confie en mi, sra. Arribarà a temps. 
 

A l'autobús  
Sergi___________________________________________________________ 

Xofer___________________________________________________________ 
 

SERGI: (Al conductor) Un bitllet, per favor. ¿Quant és? 
XOFER: Noranta cèntims. 
SERGI:¿Podria dir-me on he de baixar per anar a l'Ajuntament? 

XOFER: Baixe a la Gran Via. Però li queda un poc lluny. 
SERGI: ¿Quant em costarà a peu? 
XOFER:Al voltant d'un quart d'hora. 

SERGI:¿Com? ¿Tant? 
XOFER: Sí, hauria d'haver  agafat el 19. El deixa al costat. 

SERGI:Bé.Ja ho sé per a la pròxima volta.. 
 
 

A l'estació  
Júlia__________________________________________________ 

Empleat_______________________________________________ 
(Júlia arriba a la taquilla a comprar el bitllet) 

JÚLIA: Un bitllet d'anada i tornada a Alacant,per favor. 
EMPLEAT: 18 euros. 
JÚLIA:¿Quan passa el pròxim tren? 

EMPLEAT: Em sembla que  en té un dins de tres quarts d'hora aproximadament. Pot 
consultar els horaris que té penjats allà davant, a la dreta. Consulte'ls. 
JÚLIA:¿Saps si duu vagó-restaurant? 

EMPLEAT: No ho sé, sra. En l'horari ho indicarà.  
JÚLIA:Gràcies, i disculpe. 
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A l'agència de viatges  
Sr.Moliner______________________________________________________________ 

Empleat________________________________________________________________ 
 
SR.MOLINER: Bon dia. Me n'he d'anar de viatge de negocis a Mèxic. He de trobar-me  

allí dilluns, però no puc eixir abans de dissabte. 
EMPLEAT: Bé, anem a veure... Però l'advertisc  que ho té difícil. Només hi ha tres vols 

d'Ibèria a la setmana. Dilluns, dimecres i divendres. 
SR.MOLINER: La companyia m'és indiferent ¿sap? ¿No hi ha vols d'Aero-México o de 
Línies Transatlàntiques?. 

EMPLEAT: Em sembla que no. Des d'ací no hi ha vols directes dissabte o diumenge. 
L'única possibilitat seria anar fins a Nova-York o a Rio i des d'allí agafar un altre avió. 

SR.MOLINER: Però així el viatge deu ser molt més llarg, ¿no?. 
EMPLEAT: Efectivament, és molt més llarg. Però si vol eixir dissabte o diumenge... 
SR.MOLINER: No, ni pensar-ho. No pense passar el cap de setmana en un avió. Faça'm 

una reserva per al vol d'Ibèria de dilluns. ¿A quina hora ix? 
EMPLEAT: A les 11, senyor. Té l'arribada a les 17 hora local. O siga, 9 hores de vol. 
 

 

A l'estació de servei d'un poble menut  
Ricard______________________________________________________________ 
Felip_______________________________________________________________ 

 
RICARD: Hola, Felip. 
FELIP: Ah, hola, Ricard. Ja feia temps que no ens véiem. 

RICARD: És que he passat les vacances de Pasqua a casa de la meua família a Alcoi. 
FELIP: Ah, els professors! Que bé que viviu! Sempre de vacances!. Bé...¿t'òmplic el 

depòsit? 
RICARD: Sí, per favor. I mira'm l'oli i els pneumàtics. 
FELIP: Molt bé. D'acord. 

RICARD:¿saps? No estic molt content del teu últim arreglet. Em costa a muntó 
arrancar el motor als matins. ¿Em vares revisar les bugies? 
FELIP: Però si te les vaig canviar...¿que no te'n recordes?  

RICARD: Ja me'n recorde. Però ¿com és que li costa tant arrancar? 
FELIP: És que ja està vellet, el teu cotxe. 

RICARD: Vigila, que sóc el teu millor client. ¿Què faries si me'n comprava un de nou? 
Et quedaries sense treball! Va, parlant seriosament...¿què creus que podrà ser? 
FELIP: Potser siga la corretja de distribució. Si me'l pots deixar dilluns al matí, li donaré 

un colp d'ull. 
RICARD: D'acord. 
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EL LLEURE (o temps lliure) 
 

Al concert  
Pau_____________________________________________________________ 

Carme__________________________________________________________ 
 
(Pau i Carme ixen d'un concert d'un cantant "compromés") 

PAU: Que, ¿t'ha agradat? 
CARME: No massa. Trobe que les seues últimes cançons no són tan bones com les 
d'abans.S'ha fet més conservador, ¿no creus? 

PAU: Que va! En absolut! Canta un poc menys a la revolució. Això és tot. 
CARME: ¿I això no és el que jo deia? 

PAU: D'això a ser un conservador hi ha un bon tros. 
CARME: Si tu ho dius... De tota manera, estic fins a més amunt de la coroneta de les 
seues cançons ecològiques. 

PAU: A mi m'encanten. El tema m'interessa i tu faries bé si t'hi interessares una 
miquiua. (encén una cigarreta) 

CARME:Em traus de polleguera, tu! Et dius ecologista i embrutes l'atmosfera amb el 
fum de les cigarretes. Un hipòcrita, és el que estàs fet! 
 

 

A les pistes d'esquí 
Dídac______________________________________________________________ 
Sara_______________________________________________________________ 
Sra Ferrandis________________________________________________________ 

 
DÍDAC: Perdone, voldria llogar uns esquís i unes botes. 

SRA.FERRANDIS: Bé, ací li'ls podem llogar. ¿Per a quant de temps els vol? 
SARA: Una setmana. 
SRA.FERRANDIS: D'acord.¿No seran principiants? 

DÍDAC: No, és a dir, hem assistit a alguns cursets, de manera que en sabem un poc. 
SRA.FERRANDIS: Bé, aleshores supose que sabran triar vostés mateixos les botes. 

DÍDAC: i tant! 
SRA.FERRANDIS: Bé, les botes les tenen allà al fons.I els esquís a l'habitació del 
costat. 

SARA: ¿les pistes estan hui en bones condicions? 
SRA.FERRANDIS: Això depén del que busquen. En les pistes de més amunt hi ha neu 
bastant fresca. Més avall ja no és tan recent. 

SARA: Em sembla que amb la de més avall em conformaré. 
DÍDAC: L'important és que faça bon temps. ¿Quin és el pronòstic metereològic per a 

hui? 
SRA.FERRANDIS: En principi, diuen que farà bon oratge. Però no se sap mai. A la 
muntanya, el temps canvia amb rapidesa. Siga com siga, els desitge una bona estada 

entre nosaltres. 
DÍDAC i SARA: Moltes gràcies, senyora. 
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A la discoteca 
Enric____________________________________________________________ 

Laia_____________________________________________________________ 
 
ENRIC: (s'acosta a una xica que està asseguda) ¿Vols ballar? 

LAIA: No,gràcies. 
ENRIC: Vinga,anima't! Per una vegada que hi ha lloc lliure a la pista! 

LAIA: No, de veres. Preferisc estar asseguda. 
ENRIC: (veu que hi ha una cadira lliure al costat de Laia) ¿I aquest lloc?¿Està lliure? 
LAIA: Bé, és que... He vingut amb un amic.Ha anat a la barra per les begudes. 

ENRIC: ¿I per què no anem a la pista mentre esperem que torne? 
LAIA: Escolta, t'acabe de dir que no! Deixa'm tranquil.la,per favor. 

ENRIC: Bé, bé, entesos.Ja en tinc prou de xiques que vénen a la disco per estar 
assegudes! 
 

 

La guitarra 
Clara____________________________________________________________ 
Cristina__________________________________________________________ 
(a casa de Cristina) 

CLARA: Sí que mola la teua guitarra! ¿Saps tocar-la? 
CRISTINA: No massa bé. Vaig fer un curs fa temps, però ho vaig deixar estar.Ara 

toque només per a mi, de tant en tant. 
CLARA: ¿Per què no toques un poc i així et sentiré? 
CRISTINA:No,de veres. Toque molt malament. 

CLARA: Segur que no! Vinga. Només un poquet. 
CRISTINA: Bé,si vols. Però t'avise que no serà agradable  (toca) 

CLARA:(aplaudeix) Bravo! Formidable! ¿Quina cançó era? 
CRISTINA: No ho sé. És una coseta que he improvisat. ¿T'ha agradat de veres? 
CLARA: Molt. ¿De veres que l'has composta tu mateixa? 

CRISTINA: i tant! ¿Et sorprén? 
CLARA: Bé, sí i no.  Vull dir que està tan bé que hauries de fer-la escoltar a algun 
professional. 

CRISTINA: Ets molt amable! 
CLARA: No, ho dic sincerament. Està molt bé.  
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La volta ciclista 
Antoni____________________________________________________________ 
Miquel____________________________________________________________  
(En un carrer cèntric d'un poblet) 
ANTONI: Perdone, podria dir-me per on passa la volta ciclista? 
MIQUEL: No passen per ací. 

ANTONI: Però ¿no és aquest el carrer major? 
MIQUEL: Sí,precisament per això.No travessen el centre del poble pels problemes de 

circulació. Arriben a la plaça de la Llibertat i tiren per l'avinguda dels Furs. Mire: 
seguisca aquest carrer tot recte i quan arribe a aquell semàfor del final...¿el veu? 
ANTONI: Sí,sí, el veig. 

MIQUEL: Aleshores agafa el primer carrer a l'esquerra, i va fins al final. Llavors, torna a 
girar a l'esquerra, arribarà  la plaça de la Llibertat i després tot recte. 

ANTONI: ¿És molt lluny? 
MIQUEL: Uns deu minuts a peu. Però afanye's perquè els ciclistes poden arribar d'un 
moment a l'altre. 

ANTONI: No patisca. Duc la meua bici. 
 
 

 

Una cita 
Daniel______________________________________________________________ 
Emili_______________________________________________________________ 

DANIEL: Hola, Emili. 
EMILI: Hola.¿Saps? He trobat un cotxet que m'interessa. És un R5. Però jo no entenc 
massa de cotxes ¿Podries donar-li un colp d'ull a veure què et sembla? ¿Estàs 

lliure...aquest cap de setmana, per exemple? 
DANIEL: No hi ha problema. ¿Quin dia quedem? 

EMILI: Dissabte de vesprada, ¿et va bé? 
DANIEL: Ho sent: he quedat ja. Però diumenge al matí estic lliure. 
EMILI: Per mi, perfecte. ¿A quina hora ens veiem? 

DANIEL: Cap a les 10. ¿Vaig a ta casa? ¿Vols que passe a arreplegar-te?  
EMILI: D'acord. I gràcies. 
DANIEL: De res.  
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EL TURISME 

Al museu 
Sr.Bernabeu____________________________________________________ 
Empleat_______________________________________________________ 

SR.BERNABEU: Dues entrades,per favor. 
EMPLEAT:Ja no puc vendre entrades hui. Tanquem d'ací a deu minuts. 
SR.BERNABEU: ¿Com?Això és ridícul! Només vull veure les pintures de paisatges de la 

regió. 
EMPLEAT: Ho sent. Haurà de  tornar demà de matí, a les deu. 
SR.BERNABEU: ¿I no podria  fer una petita excepció? Només li demane cinc minuts. 

EMPLEAT: No val la pena que insistisca. Li he dit que torne demà. 
SR.BERNABEU: Però si  demà me'n vaig de la ciutat! 

EMPLEAT: Ho sent, em sap molt de greu. Torne l'any que ve. 
SR.BERNABEU: No crec que  torne altre volta l'any que ve. 
 

¿On és l'estació d'autobusos? 
Dona vella____________________________________________________________ 

Maria________________________________________________________________ 
(En el carrer) 

DONA VELLA: Xiqueta, per favor! 
MARIA: ¿Sí? 
DONA VELLA: Busque l'estació d'autobusos. ¿Podries indicar-me el camí? 

MARIA: Sí, senyora. Però...¿no porta massa pes? 
DONA VELLA: Sí, la veritat és que pesa molt, aquesta maleta. 
MARIA: Mire, jo passe pel costat. ¿Vol vosté que la hi acompanye? Li agafaré la 

maleta! 
DONA VELLA: Ets molt amable, xiqueta. Però...¿no tens pressa? 

MARIA: No, no patisca.  Done'm la maleta. 
DONA VELLA: No sé com donar-te les gràcies. 
MARIA: No té importància, dona. No es preocupe. 
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Al càmping 
Irene_______________________________________________________ 
Josep________________________________________________________ 

Vigilant______________________________________________________ 
 
IRENE: Està ple de gom a gom. Hauríem d'haver  reservat per telèfon. 

JOSEP: Mira! Hi ha un lloc preciós al costat d'aquella carrasca. 
IRENE: Anem-hi.        (comencen a plantar la tenda) 

VIGILANT: ¿Què estan fent vostés? 
JOSEP: Estem instal.lant-nos. ¿Que no és un càmping, açò? 
VIGILANT: Sí, però aquesta plaça és reservada. De tota manera, cal passar per 

recepció abans d'instal.lar-se. 
IRENE: Ens havien dit que no hi havia recepció, ací. 

VIGILANT: L'han informada malament, senyoreta. 
JOSEP: Llavors...¿on ens podem instal.lar? 
VIGILANT: Enlloc. Està complet. 

IRENE: Per favor...hem fet cinc hores de viatge per arribar ací! 
VIGILANT: Ho sent però està ple. Només els queda la possibilitat de fer acampada 
lliure. 

IRENE:¿On? 
VIGILANT: En el parc nacional, allà darrere. Demanen permís al guarda. Sempre hi ha 

lloc. 
IRENE: D'acord. Anem a veure si tenim sort. Gràcies. 

 
 

A l'hotel 
Recepcionista____________________________________________________ 
Turista_________________________________________________________ 

 
RECEPCIONISTA: ¿Sí? 
TURISTA: Tenia reservada una cambra per aquesta nit. 

RECEPCIONISTA: ¿a quin nom? 
TURISTA: Sr.Romaguera. 

RECEPCIONISTA: A veure... Arnau... Belda... Company... Ho sent, però no tinc cap 
reserva amb aquest cognom. 
TURISTA: ¿que? No és possible! Vaig telefonar ahir. 

RECEPCIONISTA:  Un momentet... Ací està! Perdone. Sí: Romaguera. Cambra 
individual amb dutxa. 

TURISTA: Exacte. 
RECEPCIONISTA: ¿Quants dies pensa quedar-se? 
TURISTA: Només una nit. Mm... ¿hi ha alguna menjada inclosa? 

RECEPCIONISTA: El desdejuni. El menjador és allà davant. El servim a partir de les set. 
TURISTA: ¿i per dinar? 
RECEPCIONISTA: Mire: té un restaurant a deu minuts d'ací. Eixint, agafa aquest 

mateix carrer, creua dues cantonades i gira a la dreta. 
TURISTA: Moltes gràcies. 

RECEPCIONISTA: De res, senyor. Tinga la clau. 
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Al castell 
Marit_________________________________________________________________ 
Muller________________________________________________________________ 
Guia_________________________________________________________________ 

MARIT: ( a la seua dona )  Mira! Estic segur que aquesta cadira no és del segle XVII. 
Juraria que és més antiga. 
MULLER: No hi estic d'acord. Jo trobe que és una cadira típica del XVII. 

MARIT: Que no, dona, que et dic que és més antiga! 
MULLER:¿Per què no li ho preguntem al guia? 

MARIT: bona idea!...Perdone, senyoreta,¿em podria resoldre un dubte? 
GUIA: Sí puc, sí senyor! estem ací per a això! 
MARIT: ¿De quina època és aquesta cadira?  

GUIA: Del segle XVI. 
MARIT: (a la seua dona)  ¿T'ho havia dit jo o no? 

MULLER: Però el castell és del segle XVII.¿Com és això? 
GUIA: Molt senzill. La cadira prové de l'antic castell familiar dels Cardona,del segle XIV, 
que fou enderrocat. El comte Arnau de Cardona en construí un nou de trinca, en el 

mateix lloc de l'altre, i va col.locar-hi alguns mobles que es conservaven del castell vell. 
MARIT: Ja ho tinc clar. 
MULLER: Gràcies per la informació, senyoreta. 

GUIA: No es mereixen. 
 

CORREUS I TELÈFONS 
 

Enviar una carta 
Hèctor________________________________________________________ 

Empleat_______________________________________________________ 
(Hèctor, de vuit anys, es troba a la taquilla d'una oficina de correus? 
EMPLEAT: ¿Què volies, xiquet? 

HÈCTOR: Volia enviar aquesta carta a Argentina. 
EMPLEAT: ¿per correu aeri? 
HÈCTOR: Sí. 

EMPLEAT: Aleshores, dóna-me-la i te la pesaré... Necessites un franqueig de cinc 
euros. 

HÈCTOR: ¿Com diu? ¿No l'he entés? 
EMPLEAT: Dic  que m'has de pagar  cinc euros. 
HÈCTOR: Ah, ja.  (Li dóna un bitllet de deu euros) 

EMPLEAT: Gràcies. Ací tens... dues de cinquanta cèntims, i dues de dos euros. 
HÈCTOR: Gràcies a vosté. Adéu 

EMPLEAT: Adéu. 
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Enviar un paquet  
Beatriu___________________________________________________________ 
Pere_____________________________________________________________ 
Empleat__________________________________________________________ 

(Davant una llibreria, on Pere ha comprat uns llibres) 
BEATRIU: ¿On vols enviar-los, aquests llibres? 
PERE: Són un regal per a ma germana, la d'Elx. 

BEATRIU: ¿Vols que t'acompanye a correus? 
PERE: Sí gràcies! No sé si me les apanyaré jo sol. 

BEATRIU: Primerament no cal que te l'emboliquen, el regal. Pots comprar un paquet a 
l'oficina postal. 
PERE: bona idea! Anem-hi, doncs! 

 
(A l'oficina postal. Pere compra un paquet , fica dins els llibres i s'acosta  a la 

finestreta) 
PERE: Voldria enviar aquest paquet a Elx, per favor. 
EMPLEAT: ¿tarifa ordinària o urgent? 

PERE: ¿Quant és per tarifa urgent? 
EMPLEAT: Un moment.  (pesa el paquet) ....deu euros. 
PERE: No, massa car. 

EMPLEAT: ¿tarifa ordinària, doncs? En aquest cas, són tres euros, cinquanta cèntims. 
¿Vol omplir aquest formulari, per favor? 

BEATRIU: ¿i si volguera enviar-lo per correu certificat? (dirigint-se a Pere)  Si t'estimes 
el regal, t'aconselle  que l'envies certificat.És més segur. 
EMPLEAT: Aleshores m'haurà d'omplir el formulari per a paquets certificats. 

PERE: D'acord. 
EMPLEAT: Ha d'anar a la finestreta d'allà davant i omplir el formulari. 

PERE: Bé. 
 
(L'home que hi ha darrere de Pere, fent cua, comença a posar-se nerviós) 

HOME: ¿Què passa? A veure si us decidiu d'una vegada! 
BEATRIU: Anem a la finestreta que ens han dit i que passen els altres. 

HOME: Voldria tres segells de dos euros. 
BEATRIU: Ho sent, senyor.No me'n queden! 
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Al telèfon 
Sra Costa_____________________________________________________________ 

Telefonista____________________________________________________________ 
(En un locutori telefònic) 
SRA.COSTA: Voldria telefonar a Lausanna, Suïssa, per favor. Pagament a destinació. 

TELEFONISTA: ¿Quin número és? 
SRA.COSTA: És el 98.14.46. Amb el prefix 104.  

TELEFONISTA: ¿Qui és el destinatari? 
SRA.COSTA: Jaume Costa Fernández. 
TELEFONISTA: El seu nom,per favor! 

SRA.COSTA: Costa, Enriqueta Costa. 
TELEFONISTA: Bé, assega's i ja l'avisaré. 

(Deu minuts més tard) 
SRA.COSTA: ¿Què passa?  Ja porte deu minuts esperant. 
TELEFONISTA: ¿Què vol que li faça, jo?  Les línies estan molt ocupades, aquest matí. 

No crec que  tarde molt. Mire: ja tinc línia. Li marque el seu número! 
SRA.COSTA:Per fi! 
(després d'algun temps) 

TELEFONISTA: No contesten. 
SRA.COSTA: Vaja! ¿Què estarà fent el meu germanet? Li vaig dir ben clar que el 

cridaria a aquesta hora. 
TELEFONISTA: Aleshores,¿anul.le la telefonada i torne a marca d'ací uns minuts? 
SRA.COSTA: No,no tinc temps. Anul.lela, per favor. 

LA SALUT 
 

A la farmàcia 
Margarida_______________________________________________________ 

Farmacèutic_____________________________________________________ 
MARGARIDA: Voldria un tub de dentifrici "Sanodent",per favor. 
FARMACÈUTIC: ¿Gran o menut? 

MARGARIDA: Gran. I done'm alguna cosa per al refredat. 
FARMACÈUTIC: ¿Com és el refredat? ¿Té mal de gola? ¿Tus? 

MARGARIDA: No, tire moc líquid pel nas i tinc mal de cap i molèsties als ulls. 
FARMACÈUTIC: Aleshores, li aconselle aspirines, o, millor,un antihistamínic.Està clar 
que té un poc de sinusitis. 

MARGARIDA:  Dóne'm un antihistamínic, doncs. 
FARMACÈUTIC: Vaja amb compte perquè li pot donar somnolència.Sobretot no bega 

alcohol. 
MARGARIDA: D'acord. Gràcies per l'advertència. 
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Al metge 
Metge_________________________________________________________________ 
Gerard_________________________________________________________________ 
METGE: Passe. ¿Què li passa? 

GERARD: Bé, des de fa un temps no puc dormir i no tinc apetit. Estic bastant deprimit. 
Necessite un somnífer o algun calmant. 
METGE: Mm...¿sap? És millor evitar aquesta classe de medicaments, si és possible. 

¿Des de quan de temps pateix aqueixos símptomes? 
GERARD: Des de fa tres mesos aproximadament. 

METGE: ¿Té un treball molt angoixant? 
GERARD: Sí, molt. Sovint em toca treballar algunes nits i el cap de setmana. 
METGE: ¿I com és que treballa tant? 

GERARD: Veurà. Han despatxat molts en la meua empresa. I jo ja tinc 45 anys. Si em 
despatxen, dubte que puga trobar una altra faena. 

METGE: ¿És casat?. 
GERARD: Separat. 
METGE: ¿Fuma?. 

GERARD: Sí. 
METGE: Bé. Lleve's la camisa, per favor. L'auscultaré. 
(un poc després) 

METGE: Bé, vosté pateix estrés, em sembla. De moment no és greu, però, alerta, val 
més que  que comence a cuidar-se. 

GERARD: ¿Podria donar-me una recepta per a algun tranquil.litzant? 
METGE: Si vol... Però l'advertisc  que no és una solució. És necessari  que canvie el seu 
tipus de vida. 

GERARD: Que fàcil de dir és això! 

Un accident al carrer 
Vianant________________________________________________________________ 
Víctima________________________________________________________________ 

Automobilista___________________________________________________________ 
(Un vianant l'acaba d'atropellar un cotxe. Una persona que passava pel lloc i 
l'automobilista responsable de l'atropellament s'ocupen de la víctima) 

VIANANT: Senyor, senyor¿em sent? 
VÍCTIMA:Ahh?  ¿Què ha passat? 
VIANANT: L'ha atropellat un cotxe. Senta, jo l'ajudaré. Prove d'alçar-se. 

VÍCTIMA: Ai! el peu! 
VIANANT:...Bé, no es moga. 

AUTOMOBILISTA: ¿És greu? No ha estat culpa meua, eh!(al vianant) Vosté s'ha 
fixat,¿no? Jo tenia el semàfor en verd! 
VIANANT: Sí, m'hi he fixat. No es preocupe. Ha passat corrent com un boig i no ha 

mirat a un costat i a l'altre. Ho he vist tot. 
AUTOMOBILISTA: ¿Què li passa? 

VIANANT:Bé,no s'aguanta sobre el peu esquerre.Em tem que s'ha trencat alguna cosa. 
AUTOMOBILISTA: Avisaré el Servei d'Emergències. 
VIANANT: Espere. Primer l'hauríem de col.locar damunt la vorera. 

AUTOMOBILISTA: L'ajude. Vinga, posem-lo en la terrassa d'aquell bar. 
EL CAMBRER DEL BAR: (veu la víctima) Però si és ell! El que se n'ha anat sense pagar! 
(a la pobra víctima) Això li servirà de lliçó! 

VÍCTIMA: ai! 



Parlant la gent s'entén(12) 
LES PRESENTACIONS 
REPRESENTEU AQUESTS DIÀLEGS: 

Una jove estrangera parla amb els pares d'una amiga 
valenciana 
 RENATA:________________________________________________ asseu-te! Seu! 

SRA MARTÍ:____________________________________________  assega's! sega!  
 MARIT DE LA SRA. MARTÍ:______________________________asseieu-vos! seieu! 

Renata Fischer truca a la porta dels pares d'una amiga seua valenciana.Li obri sa 
mare,la sra.Martí: 
SRA. MARTÍ: ¿Sí? 

     RENATA: Bon dia , sóc  Renata Fischer, l'amiga  de Cristina. 
SRA. MARTÍ: (li dóna la mà)  Encantada de conéixer-te,Renata. Cristina m'ha par- 

                  lat molt de tu. Antònia Martí. 
     RENATA: (li dóna la mà)  Encantada, Sra. 
SRA. MARTÍ: Però passa Renata. Ací tens el meu marit. Carinyo, et presente Re- 

                  nata Fischer. 
MARIT DE LA SRA.MARTÍ: (Li dóna la mà)  Molt de gust,Renata. Em diuen Jaume 

RENATA: Encantada. 
SRA.MARTÍ: Asseu-te, per favor. ¿Vols prendre alguna cosa? ¿Un cafenet? 
     RENATA: No gràcies.Molt amable. N'acabe de prendre un. 

 
 

En el tren 
FRANCO: (dirigint-se a una jove que, enfront d'ell, està asseguda llegint el diari) 
              Perdona ,(la jove sembla no adonar-se)  ¿Perdona?  (ella alça la ca- 

              ra del diari) Perdona que et moleste, però saps a quina hora arriba el tren a 
              València? 

EMPAR:   Crec que cap a les tres de la vesprada. Anem bé de temps. 
FRANCO: Aleshores, no és com al meu país. 
EMPAR:  (plegant el diari) ¿Que d'on ets tu? 

FRANCO: De Nàpols, sóc italià. 
PERE:     (assegut al costat d'Empar): Bé, darrerament els trens van millor ací a Espa- 

              nya. ¿Com és que véns a València? 
FRANCO: Vull veure coses com l'IVAM i la Ciutat de les Ciències ¿I vosaltres? 
EMPAR:   Nosaltres vivim a València. 

PERE:     ¿Em dius quina hora és, per favor? 
FRANCO: Sí, com no!  És la una menys quart. 

PERE:     (a Empar) Valdrà més que anem al vagó-restaurant, si no no hi trobarem lloc. 
             (a Franco) ¿Vols vindre-te'n a dinar amb nosaltres?FRANCO: Sí,¿per què 
no?.Deixeu que em presente: sóc Franco Filippo. 

PERE:     (Li dóna la mà) Pere Llopis. La meua nóvia, Empar Sapena. 
FRANCO: Encantat. Anem-hi. 

Parlant la gent s'entén(13) 

Cap____________________________Pomer________________________Sra.Mtez___

__________ 
 

Al despatx 



Un empleat, el sr.Pomer, presenta un client al seu cap. 

CAP: Bon dia, Pomer. 
POMER: Bon dia. Permeta que li presente la sra. Martínez, la nova encarregada  
            del servei de vendes, sr.Méndez. (a la sra. Martínez) El nostre Director  

            Gerent, el sr.Méndez. 
CAP: (li dóna la mà)  Encantat. 

SRA.MARTÍNEZ: (Li dóna la mà) Molt de gust, sr.Méndez. L'anterior cap de ven- 
            des m'ha parlat molt de vosté i de la seua empresa. 
CAP: Bé, espere que les relacions amb vosté siguen tan fluides com amb el seu pre- 

       decessor.¿Per què no parlem un poc dels projectes per a l'any pròxim? ¿Se'n ve 
       a dinar amb mi, veritat?  

SRA.MARTÍNEZ: Bé, encantada. 
CAP:Pomer, diga-li a la meua secretària que ens reserve una taula al "Bona Cuina" 
 

 
Natàlia___________________________Anna_______________________Tomàs_____
__________ 

 

A l'eixida del bar 
NATÀLIA:  Hola,Anna. ¿Com va? 
ANNA:      Anem tirant.¿I tu? 

NATÀLIA:  Mira! També vaig tirant! ¿Coneixes el meu amic Tomàs? 
ANNA:      No. 
NATÀLIA:  Anna, Tomàs.  Tomàs, Anna. 

TOMÀS:    Hola. 
NATÀLIA: ¿Te'n véns a prendre un cafenet? 
ANNA:      Bé.D'acord. 

TOMÀS:    Jo no puc. Tinc coses a fer (a Natàlia) Adéu (a Anna) Encantat.Ja 
               ens veurem. 

ANNA:      Adéu!. 
 
 

 

Parlant la gent s'entén(14) 
L'ALLOTJAMENT 

A la immobiliària 
Empleada:____________________________________ 
Lluís:________________________________________ 

Una parella que busca un pis de lloguer entra en una immobiliària. 
EMPLEADA: Bon dia. 

LLUÍS: Bon dia. Voldríem llogar un dúplex moblat. 
EMPLEADA: ¿A quin barri? 
LLUÍS: Si és possible, prop del campus universitari. 

EMPLEADA: Vegem (fulleja les fitxes) Ah, teniu sort! Tinc un dúplex moblat, de luxe, 
     en el carrer Primat Reig, a cinc minuts del campus. 
LLUÍS: ¿I quant és el lloguer? 

EMPLEADA: 900 euros. Heu de pagar un mes de fiança i dos mesos per 
avançat.Contracte d'un any, mínim. 

LLUÍS: ¿Com, 900 euros? 



EMPLEADA: Ho sent, però és el preu dels dúplexs, en aquest barri. Ara, si voleu un 

petit estudi, un poc més apartat, en tinc un, i molt més barat. 400 euros al mes. ¿Us 
l'ensenye? 
LLUÍS: Ens ho pensarem. Si de cas, tornem un altre dia. 

EMPLEADA: Com vulgueu. Fins l'altra. 

 

Una cambra en lloguer 
Isabel______________________________________________________ 

Sra Mateu___________________________________________________ 
 
ISABEL: Bon dia, sra. Em diuen Isabel Montesinos. Venia per veure la cambra. 

SRA.MATEU: Ah, sí. Passe. És per ací (Obri la porta de la cambra). 
ISABEL: No té molta llum. 

SRA. MATEU: Al matí no, però a la vesprada li pega el sol a base de bé .I és molt 
tranquil.la. 
ISABEL: ¿Puc veure la cuina? 

SRA.MATEU: Hi ha un fogueret allà, per preparar algun plat de calent.Res més. 
ISABEL: ¿Té dutxa? 

SRA.MATEU: Allà, darrere de la cortina, hi ha un lavabo amb wàter i  bidet. Té aigua 
calenta. 
ISABEL: No és exactament el que buscava, però...250 euros...¿amb dret a telèfon?  

SRA.MATEU: Sí. 
ISABEL: Bé, me la quede. 
SRA.MATEU: Un moment, un moment, ¿a què et dediques? 

ISABEL:Sóc empleada de banca. 
SRA.MATEU: Molt bé. 

ISABEL: ¿Puc rebre visites? 
SRA.MATEU: Sí, però sense massa tragí amunt i avall.Ah, i sense fer massa soroll a 
partir de les deu. 

ISABEL: Bé, em sembla raonable. ¿Puc ocupar la cambra ara mateix? 
SRA.MATEU: A partir de dissabte. 

ISABEL: Perfecte, aleshores. Si vosté no hi té cap inconvenient, naturalment. 
 
 

Parlant la gent s'entén(15) 
L'ALLOTJAMENT 

A la immobiliària 
Empleada:____________________________________ 
Lluís:________________________________________ 
Una parella que busca un pis de lloguer entra en una immobiliària. 

EMPLEADA: Bon dia. 
LLUÍS: Bon dia. Voldríem llogar un dúplex moblat. 

EMPLEADA: ¿A quin barri? 
LLUÍS: Si és possible, prop del campus universitari. 
EMPLEADA: Vegem (fulleja les fitxes) Ah, teniu sort! Tinc un dúplex moblat, de luxe, 

     en el carrer Primat Reig, a cinc minuts del campus. 
LLUÍS: ¿I quant és el lloguer? 
EMPLEADA: 900 euros. Heu de pagar un mes de fiança i dos mesos per 

avançat.Contracte d'un any, mínim. 



LLUÍS: ¿Com, 900 euros? 

EMPLEADA: Ho sent, però és el preu dels dúplexs, en aquest barri. Ara, si voleu un 
petit estudi, un poc més apartat, en tinc un, i molt més barat. 400 euros al mes. ¿Us 
l'ensenye? 

LLUÍS: Ens ho pensarem. Si de cas, tornem un altre dia. 
EMPLEADA: Com vulgueu. Fins l'altra. 

 

Una cambra en lloguer 
Isabel______________________________________________________ 
Sra Mateu___________________________________________________ 
 

ISABEL: Bon dia, sra. Em diuen Isabel Montesinos. Venia per veure la cambra. 
SRA.MATEU: Ah, sí. Passe. És per ací (Obri la porta de la cambra). 

ISABEL: No té molta llum. 
SRA. MATEU: Al matí no, però a la vesprada li pega el sol a base de bé .I és molt 
tranquil.la. 

ISABEL: ¿Puc veure la cuina? 
SRA.MATEU: Hi ha un fogueret allà, per preparar algun plat de calent.Res més. 

ISABEL: ¿Té dutxa? 
SRA.MATEU: Allà, darrere de la cortina, hi ha un lavabo amb wàter i  bidet. Té aigua 
calenta. 

ISABEL: No és exactament el que buscava, però...250 euros...¿amb dret a telèfon?  
SRA.MATEU: Sí. 
ISABEL: Bé, me la quede. 

SRA.MATEU: Un moment, un moment, ¿a què et dediques? 
ISABEL:Sóc empleada de banca. 

SRA.MATEU: Molt bé. 
ISABEL: ¿Puc rebre visites? 
SRA.MATEU: Sí, però sense massa tragí amunt i avall.Ah, i sense fer massa soroll a 

partir de les deu. 
ISABEL: Bé, em sembla raonable. ¿Puc ocupar la cambra ara mateix? 

SRA.MATEU: A partir de dissabte. 
ISABEL: Perfecte, aleshores. Si vosté no hi té cap inconvenient, naturalment. 

Parlant la gent s'entén(16) 
LES COMPRES 

A la botiga de queviures 
Botiguer:____________________________________________________ 

Rosa:_______________________________________________________ 
 
Una clienta habitual de la botiga entra a comprar com quasi tots els dies. 

BOTIGUER: Bon dia, bonica. ¿Com va això? 
ROSA: Bah, podria anar millor.Estic desfeta! 

BOTIGUER: Jo també. Des de bon de matí, ací, de peu darrere el taulell. Bé,¿Què et 
pose? 
ROSA:Pa torrat, mantega, aigua mineral, formatge... 

BOTIGUER: Allà tens la mantega i al costat el pa torrat. L'aigua mineral, la tens darrere 
teu...De gruyère, ¿quant en vols?  
ROSA: Mig quilo.  Per cert, el camembert que em vas vendre ahir no era gens bo, 

¿saps? Pareixia escaiola! 



BOTIGUER: Hauries d'haver-me fet cas,xiqueta!. Et vaig aconsellar que t'endugueres 

holandés, ¿no és això? 
ROSA: Sí, sí, m'aconsellares l'holandés. I el gruyère...¿me l'aconselles hui? 
BOTIGUER: I tant!. Creu-me. Pren (li'in talla un trosset perquè el taste) 

¿Què em dius? 
ROSA: Ja està tot. ¿Quant et dec? 

BOTIGUER: 15 euros. Gràcies, Teresa. Saluda Miquel de la meua part. 
ROSA: Molt bé. Adéu, Bernat.  

A la carnisseria 
Carnisser:______________________________________________________________ 
Sra Pi:_________________________________________________________________ 

 
L'acció es desenvolupa en un barri "elegant". 
CARNISSER: Bon dia, sra. ¿Què desitjava? 

SRA.PI: Volia quatre steaks. 
CARNISSER: De seguida li prepare quatre tallades de vedella! 

SRA.PI: Per favor. La carn que em vaig emportar dissabte no era gens bona.Parava 
dura. Em va fer vergonya servir-la als meus invitats. 
CARNISSER: Sí que ho lamente, sra. Va ser el meu aprenent qui la va atendre. Ja li'n 

parlaré. Li garantisc que no tornarà a passar. 
SRA.PI: Mire quins filets!  Jo no vull això! És tot greix! 

CARNISSER: Li lleve el greix de seguida, no patisca! 
SRA.PI: No, no, no els vull. 
CARNISSER: I aquests ¿què li semblen? (li mostra unes altres tallades) 

SRA.PI: No! encara pitjors!  
CARNISSER: I aquests altres talls ¿què li pareixen? 
SRA.PI: Massa grossos. 

CARNISSER: ¿i ara? ¿què li semblen així? 
SRA.PI: Bé, d'acord. (el carnisser embolica i pesa la carn) 

CARNISSER: Això seran...20 euros. 
SRA.PI: Tinga. (li dóna un bitllet de 50 euros) 
CARNISSER: (li torna el canvi) Gràcies, sra. Bon dia 

SRA.PI: Bon dia. 
 

Parlant la gent s'entén(17) 
A la botiga de roba 
Venedor:__________________________________________________ 
Sofia:_____________________________________________________ 

 
VENEDOR: ¿En què puc ajudar-la,senyoreta? ¿Busca uns vaquers? ¿Quina talla gasta? 
SOFIA: La 40. 

VENEDOR:En aquesta talla tenim tota una gamma de models. Mire...tenim aquests, 
d'un color claret, bastant clàssics. I aquests... 

SOFIA: Són horrorosos! 
VENEDOR: ¿horrorosos? Però si són d'última moda! Bé,si busca una cosa més 
clàssica,agafe aquests. ¿Què tal? 

SOFIA: Sí, millor.¿Què valen? 
VENEDOR: 90 euros. 
SOFIA: ¿Què? ¿90 euros per uns pantalons? ¿Vosté què s'ha cregut?  De tota manera 

no porte més que 35 euros. 



VENEDOR: Vinga, per a vosté li'ls deixe en 50 euros.I que conste que perd diners, però 

és tard i ja estem a punt de tancar.¿Se'ls emporta?  Si se'ls queda, li regale un cinturó. 
¿D'acord? 
SOFIA: No, gràcies. De veres que és massa car. 

VENEDOR: Ai, les dones! No saben el que volen. 
SOFIA: Sí, sí que ho sabem. No volem que ens atraquen individus com vosté. 

 
 

 

A la papereria 
Venedora:_________________________________________________________ 

Jaume:___________________________________________________________ 
 

VENEDORA: ¿Què volia? 
JAUME: Voldria paper per a cartes, per favor. 
VENEDORA: ací el té. 

JAUME: Perdone, volia dir sobres per a correu aeri. Disculpe'm. 
VENEDORA: No li fa. Prenga.¿Alguna cosa més? 

JAUME: Un bloc de notes. Grandet 
VENEDORA: (Indicant-li un muntonet de blocs) Només ens en queden que d'aquest 
tamany. 

JAUME: En necessite un de més gran. 
VENEDORA:Ho sent, però no en tenim. 
JAUME: És igual.¿Què hi farem? ¿Tenen pintures d'aquestes esborrables, per escriure 

sobre una pissarra blanca? 
VENEDORA: ¿Li aprofiten aquestes? Em sembla que no són esborrables. 

JAUME: Té raó, no ho són. ¿Vosté no em podria indicar un puc trobar-ne 
d'esborrables? 
VENEDORA: L'únic lloc on segur que en trobarà, és a l'Avinguda Blasco Ibàñez, enfront 

del  nou edifici de la Universitat. 
JAUME:  Ja...moltes gràcies. 

VENEDORA: de res. No es mereixen.  
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ALTRES BOTIGUES MÉS ESPECÍFIQUES 
 

A la llavaneria (o bugaderia) 
Empleada:_________________________________________________________ 
Vicent:____________________________________________________________ 
 

EMPLEADA: Bon dia. ¿Volia usar una màquina? 
VICENT: Dues, per favor. Porte molta roba blanca hui. ¿Cal esperar molt? 

EMPLEADA: No, n'hi ha algunes de lliures.... Ací té la seua fitxa. ¿Necessita canvi per al 
detergent o l'assecat? 



VICENT: No, gràcies. Tinc prou moneda menuda. Per cert, l'última vegada vaig perdre 

uns calcetins.¿No els haurà vist per casualitat? Són de cotó. L'un és de color beix i 
l'altre negre. 
EMPLEADA: Deu estar de broma, vosté!  De calcetins, en tinc a manta. En trobe tots 

els dies. Mire en aquell cistell d'allà. 
VICENT: ¿I com els trobaré entre tants i tants? 

EMPLEADA: Ah, no és cosa meua!  Si els clients no es prenen la molèstia de comprovar 
si s'han deixat alguna cosa en la màquina...doncs... 
VICENT: D'acord, d'acord. Entesos. La pròxima vegada m'hi fixaré. 

EMPLEADA: Farà bé!  Millor que millor!  
 

A la botiga de fotografia 
Bàrbera:____________________________________________________________ 
Empleat:____________________________________________________________ 

 
BÀRBERA: Bon dia. Vaig deixat un rodet  per revetlar la setmana passada.  Ja deuen 

tindre'l.  
EMPLEAT: Normalment sí... Però portem un cert retard perquè hi ha hagut una vaga al 
laboratori que treballa per a nosaltres. Ho miraré. ¿Em diu el seu nom, per favor? 

BÀRBERA: Bàrbera Galindo. Eren diapositives. 
EMPLEAT: Em sembla que ha tingut sort. Ací les tinc. 

BÀRBERA: Gràcies (Obri el paquet i comença a mirar les diapositives). 
Però si s'han fet malbé. No es veu res. Mire-ho. 
EMPLEAT: Si són només les tres últimes. Vosté ha degut obrir la màquina abans 

d'acabar la pel.lícula i s'ha vetlat. 
BÀRBERA: No pot ser. He posat tota la meua atenció. 
EMPLEAT: No li dic que no. Però tal vegada algú l'ha obert sense que vosté se 

n'adonara. 
BÀRBERA: ah, ja ho tinc!  Ha estat el meu germanet! Em sentirà si ha estat ell! 
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Al servei tècnic oficial 
Empleat:______________________________________________________________ 

Joan:_________________________________________________________________ 
 
 

EMPLEAT: No,no, no el deixe damunt el taulell! És massa pesat. Espere, que 
l'ajude(C6). Ací,  sobre aquesta taula millor! A veure... ¿què li passa? 
JOAN: No se sent l'altaveu esquerre. 

EMPLEAT: Ja... ¿I està segur  que el problema està en l'amplificador i no en l'altaveu? 



JOAN: Sí. N'estic segur. He connectat l'altaveu a un altre equip i funciona 

perfectament. Deu ser l'amplificador.La veritat és que estic bastant disgustat perquè és 
quasi nou. 
EMPLEAT: ¿Té la garantia? 

JOAN: Sí,prenga. 
EMPLEAT: Mm... Ho sent però aquesta garantia no és vàlida per la Unió Europea. 

JOAN:¿Com? 
EMPLEAT: Només és vàlida per al país on va comprar l'aparell. 
JOAN: És increïble!  No voldrà que torne a Hong-Kong perquè m'arreglen aquest 

aparell! 
EMPLEAT: Ho sent, senyor. No hi puc fer res. 

JOAN: Però és inadmissible! ¿Vostés no són el servei oficial de la marca? 
EMPLEAT: Sí, som el servei oficial de la marca però només de la filial europea. No ens 
fem responsables d'aquells productes adquirits en altres continents. 

JOAN: Bé, què li farem, doncs!. Bé, almenys arregle-me'l. Quin remei! 
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ELS DINERS 

En una botiga de roba prêt-à-porter 
VENEDORA:_______________________________________________________ 

CLIENT:__________________________________________________________ 
 
VENEDORA: (Trau el compte a la caixa) Dues camises...dos parells de calcetins...un 

jersei... Això fa 120 euros.  
CLIENT: No porte tants diners damunt.Escolte...¿Puc pagar-li amb targeta de crèdit? 
VENEDORA:Clar que sí, senyor! ¿M'ensenya el carnet d'identitat? 

CLIENT: Bé,ací el té. I el carnet de conduir, si el necessita. 



VENEDORA: No gràcies, amb el d'identitat en tinc prou. Perfecte! 

CLIENT: ¿Em deixa un boli, per favor? 
VENEDORA: Tinga, senyor. 
 

 

Al banc 
(Un estranger vol obrir un compte corrent en un banc) 
EMPLEAT:__________________________________________________________ 

M.POWELL:_________________________________________________________ 
 
EMPLEAT: Prenga seient, sr.¿Què volia? 

M.POWELL: Voldria obrir un compte corrent, per favor. 
EMPLEAT: ¿Vosté no és d'ací, veritat? 

M.POWELL: No, sóc australià. Però estic fent un màster d'arquitectura ací, i pense 
quedar-me un any. 
EMPLEAT: En aquest cas, pot vosté obrir un compte especial per a estrangers. 

Necessite el vostre passaport i un justificant de domicili. 
M.POWELL: Prenga.I li ensenye també un justificant d'estar al dia quant al pagament 

del lloguer. 
EMPLEAT: Gràcies. ¿Vol omplir aquest imprés, per favor? 
M.POWELL: ¿Puc fer servir  el compte immediatament? 

EMPLEAT: Ho sent, però haurà d'esperar uns deu dies aproximadament. 
M.POWELL: Quina mala pota! Precisament  tinc uns diners en efectiu que voldria posar 
o bon recapte. 

EMPLEAT: De tota manera, el previnc que no pot  ingressar moneda líquida europea en 
un compte d'estranger. 

M.POWELL:i ¿Què puc fer, aleshores? 
EMPLEAT: Jo li aconsellaria  comprar xecs de viatge en moneda europea o altra divisa. 
M.POWELL: És que així eixiria perdent amb el canvi! Ni pensar-ho! Preferisc  amagar-lo 

sota el matalaf! 
EMPLEAT: Això sí que no li ho aconselle! 
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"Estic pelat" 
PERE:__________________________________________________________ 
ANDREU: _______________________________________________________ 

 
PERE: Hola, Andreu. ¿Què fas aquesta vesprada? 
ANDREU: No tinc res urgent.¿Per què? 

PERE: ¿Et fa vindre-te'n al cine? Fan aquest nou film polonés, tan conegut...el fan en 
V.O., al Capitol. Diuen que està molt bé 
ANDREU: Bah, deu ser un rotllo de quina manera. M'estimaria més  veure una altra 

pel.lícula més divertida. 



PERE: Precisament,ahir vaig trobar Jordi que eixia del cinema "Líric", de veure una 

pel.lícula que es diu... "La festa",crec. Em va dir que s'havia divertit molt. 
ANDREU: Ah,ja! Justament jo volia anar a veure-la, aquesta.Però...¿saps?... Tinc un 
petit problema. He oblidat passar pel banc aquest matí i estic pelat. No tinc ni un 

xavo.¿Podries deixar-me vint euros? 
PERE: Sí, home. No patisques. 

ANDREU:Te'ls torne dilluns sense falta. Au,doncs? 
PERE: Sí, clar. Llavors... ¿hi anem? 
ANDREU: Au, anem-hi! 

 

LES MENJADES 

De dinar, al restaurant 
CAMBRERA:__________________________________________________________ 

MARC:______________________________________________________________ 
MATEU:_____________________________________________________________ 
RODOLF:____________________________________________________________ 

 
CAMBRERA: ¿Quants són? 

MARC: Tres. 
CAMBRERA: Aquella taula d'allà, al costat de la finestra. (s'hi asseuen) 
RODOLF: Mira està ple de gom a gom! No cap ni una agulla! 

MATEU: Ja t'ho havia dit! Es menja de meravella ací. I no és gens car. 
RODOLF: Llavors...¿què ens aconselles? 
MATEU:Jo crec que amb el menú en tindrem prou.Sempre està bo. 

MARC: ¿Què hi ha hui? Col bullida! Ois! Em fa fàstic! 
MATEU: En aquest cas et recomane el pollastre al forn. Està per xuplar-se els dits. 

RODOLF: Un simple pollastre, magnífic? ¿Quant et paguen per fer-ne publicitat? 
MATEU: De veres! Et dic que està molt bo! 
RODOLF: ¿Així que ja està? ¿Ho teniu clar tots? 

MATEU: Cambrera, per favor. Volem demanar. Dos menús i un pollastre al forn. 
CAMBRERA: ¿I per a beure? 

MATEU: (als altres) ¿Vi negre, no? 
MARC: ¿Vi negre amb la col? No li va!  (A la cambrera)  Porte'ns dues cerveses i un 
pitxeret de vi rosat. 

CAMBRERA: Dues cerveses i un quart de rosat.D'acord.  
 

 

Parlant la gent s'entén(22) 
Un dinar en família 
MARE:_________________________________PARE:___________________________ 

CARLES:_______________________________CRISTINA:________________________ 
(El sopar reuneix el pare, la mare i dos xiquets) 
MARE: Vinga, a taula tots! 

PARE:¿Què has fet? Mm! Fesols. M'encanten. 
CARLES: No m'agraden gens. 
PARE: Pitjor per a tu. Em menjaré jo els teus. 

MARE: Ah, no Carles. Deixa't d'històries! Asseu-te i menja. 
CARLES: ¿Per què? 

MARE: Perquè ta mare t'ho diu. Vinga! 



CRISTINA: Mamà, ¿saps per què no vol dinar? S'ha menjat tot el xocolate que t'he 

comprat, mami. 
CARLES: Calla!  És mentida! 
MARE: Veritat o mentida, t'acabaràs el plat. Si no, no veuràs la tele aquesta nit. 

CARLES: i a mi què? No fan res que valga la pena aquesta nit. 
PARE: T'estàs passant, Carles. ¿No podries, per una vegada, fer cas a ta mare? 

CARLES: Però si no tinc fam! 
PARE: D'acord,molt bé. No dines, però queda't a taula.Si la memòria no em falla, hui et 
toca escurar a tu. 

CARLES: Però...si no em toca a mi! 
MARE: Sí, Carles. Cristina va escurar anit. 

CRISTINA: Bon profit!  

Un sopar amb invitats 
SR CORTS:___________________________SRA CORTS:________________________ 

SR SAFONT:__________________________SRA SAFONT:_______________________ 
(El sopar reuneix els srs.Safont i dos invitats. La sra.Safont obri la porta) 

SRA.SAFONT: Bona nit, Ernest i Marta. Passen, per favor. ¿Coneixen ja el meu 
marit,no? 
SRA.CORTS: Sí, bona nit.¿Com està? (dirigint-se a la sra. Safont). Prenga açò, hem 

pensat que els agradaria... 
SR.SAFONT: Per favor, donen-me els seus abrics. 

SRA.SAFONT: (A la sra.Corts) Quin vestit més bonic! 
SRA.CORTS: ¿De veres li agrada? És molt amable de la seua part. 
SR.SAFONT: Però prenguen seient. ....¿Volen prendre alguna cosa? ¿un whisky? ¿un 

martini? ¿algun suc de fruites? 
SRA.SAFONT:¿Passem, doncs, a taula? Marta, vosté assega's ací. Ernest, pose's allà. 
(després de l'aperitiu) 

SRA.CORTS: Tot té una pinta fantàstica! 
SRA.SAFONT: No és res. Espere que els agrade tot. 

SR.CORTS: Aleshores, bon profit! 
(a la fi del sopar) 
SRA.SAFONT: ¿Un altre tros de tortada, Marta? 

SRA.CORTS: No, gràcies  (amb un lleuger gest de negació). 
SRA.SAFONT:¿N'està segura? Vinga, li'n talle un  altre trosset... 

SRA.CORTS: No, estava boníssima, però ja no puc més 
SRA.SAFONT: ¿i café,en voldrà? 
SRA.CORTS: Sí, gràcies. 

 

Parlant la gent s'entén(i 23) 
Una parella dina en un bon restaurant 
CAMBRER:___________________________________________________________ 

HELENA:_____________________________________________________________ 
NICOLAU:____________________________________________________________ 

 
(a la fi del sopar) 
CAMBRER: ¿Volen café o licors? 

NICOLAU: Només café. I el compte, per favor. 
(el cambrer torna amb dos cafés i el compte) 
NICOLAU: (a la seua dona) Vegem quant és açò ¿Què? ¿Quasi dos-cents euros? 



HELENA. A veure... Cent vuitanta-quatre euros! No és possible! Deu tractar-se d'un 

error. 
NICOLAU: vegem-ho.  Cambrer, per favor! Crec que  el compte no està ben tret. 
CAMBRER: No senyor. He tret el compte a la caixa. 

NICOLAU: Mm... Aleshores deu haver inclòs alguna cosa de més. Mire, ací ha marcat 
dues botelles de xampany francés. 

CAMBRER: ¿i només n'han pres una? 
NICOLAU: Sí, en efecte. 
HELENA:  Ja sé què ha passat. L'hem demanada a un altre cambrer, però no ens l'ha 

portada. Llavors, l'hem cridat a vosté i l'hem demanada altra volta.El seu company deu 
haver-la apuntat sense portar-nos-la. 

NICOLAU: ¿pot preguntar-li-ho a l'altre cambrer? 
CAMBRER: De seguida.Ara li ho pregunte... 
(torna) 

CAMBRER: Sí, efectivament, això és el que ha passat. Perdonen. 
HELENA: No té importància. 
NICOLAU: Això és fàcil de dir. Com que no pagues tu! 

HELENA: Et recorde  que sóc jo qui condueix. Així que tornaràs a casa a peu! 
 

 
 

Un accident al carrer 
Vianant________________________________________________________________ 
Víctima________________________________________________________________ 

Automobilista___________________________________________________________ 
(Un vianant l'acaba d'atropellar un cotxe. Una persona que passava pel lloc i 
l'automobilista responsable de l'atropellament s'ocupen de la víctima) 

VIANANT: Senyor, senyor¿em sent? 
VÍCTIMA:Ahh?  ¿Què ha passat? 

VIANANT: L'ha atropellat un cotxe. Senta, jo l'ajudaré. Prove d'alçar-se. 
VÍCTIMA: Ai! el peu! 
VIANANT:...Bé, no es moga. 

AUTOMOBILISTA: ¿És greu? No ha estat culpa meua, eh!(al vianant) Vosté s'ha 
fixat,¿no? Jo tenia el semàfor en verd! 

VIANANT: Sí, m'hi he fixat. No es preocupe. Ha passat corrent com un boig i no ha 
mirat a un costat i a l'altre. Ho he vist tot. 
AUTOMOBILISTA: ¿Què li passa? 

VIANANT:Bé,no s'aguanta sobre el peu esquerre.Em tem que s'ha trencat alguna cosa. 
AUTOMOBILISTA: Avisaré el Servei d'Emergències. 

VIANANT: Espere. Primer l'hauríem de col.locar damunt la vorera. 
AUTOMOBILISTA: L'ajude. Vinga, posem-lo en la terrassa d'aquell bar. 
EL CAMBRER DEL BAR: (veu la víctima) Però si és ell! El que se n'ha anat sense pagar! 

(a la pobra víctima) Això li servirà de lliçó! 
VÍCTIMA: ai! 

  4t ESO                                                                                       
Parlant la gent s'entén(1) 
LES PRESENTACIONS 
REPRESENTEU AQUESTS DIÀLEGS: 



Una jove estrangera parla amb els pares d'una amiga 
valenciana 
 RENATA:________________________________________________ asseu-te! Seu! 

SRA MARTÍ:____________________________________________  assega's! sega!  
 MARIT DE LA SRA. MARTÍ:______________________________asseieu-vos! seieu! 

Renata Fischer truca a la porta dels pares d'una amiga seua valenciana.Li obri sa 
mare,la sra.Martí: 

SRA. MARTÍ: ¿Sí? 
     RENATA: Bon dia , sóc  Renata Fischer, l'amiga  de Cristina. 

SRA. MARTÍ: (li dóna la mà)  Encantada de conéixer-te,Renata. Cristina m'ha par- 
                  lat molt de tu. Antònia Martí. 
     RENATA: (li dóna la mà)  Encantada, Sra. 

SRA. MARTÍ: Però passa Renata. Ací tens el meu marit. Carinyo, et presente Re- 
                  nata Fischer. 

MARIT DE LA SRA.MARTÍ: (Li dóna la mà)  Molt de gust,Renata. Em diuen Jaume 
RENATA: Encantada. 
SRA.MARTÍ: Asseu-te, per favor. ¿Vols prendre alguna cosa? ¿Un cafenet? 

     RENATA: No gràcies.Molt amable. N'acabe de prendre un. 

En el tren 
 FRANCO:_________________________________________Sóc        em diuen     

Som       ens diem 

 EMPAR:__________________________________________ Ets         et diuen      
Sou        us dieu 

 PERE:____________________________________________És          li diuen        
Són        es diuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

FRANCO: (dirigint-se a una jove que, enfront d'ell, està asseguda llegint el diari) 
              Perdona ,(la jove sembla no adonar-se)  ¿Perdona?  (ella alça la ca- 

              ra del diari) Perdona que et moleste, però saps a quina hora arriba el tren a 
              València? 
EMPAR:   Crec que cap a les tres de la vesprada. Anem bé de temps. 

FRANCO: Aleshores, no és com al meu país. 
EMPAR:  (plegant el diari) ¿Que d'on ets tu? 
FRANCO: De Nàpols, sóc italià. 

PERE:     (assegut al costat d'Empar): Bé, darrerament els trens van millor ací a Espa- 
              nya. ¿Com és que véns a València? 

FRANCO: Vull veure coses com l'IVAM i la Ciutat de les Ciències ¿I vosaltres? 
EMPAR:   Nosaltres vivim a València. 
PERE:     ¿Em dius quina hora és, per favor? 

FRANCO: Sí, com no!  És la una menys quart. 
PERE:     (a Empar) Valdrà més que anem al vagó-restaurant, si no no hi trobarem lloc. 

             (a Franco) ¿Vols vindre-te'n a dinar amb nosaltres?FRANCO: Sí,¿per què 
no?.Deixeu que em presente: sóc Franco Filippo. 
PERE:     (Li dóna la mà) Pere Llopis. La meua nóvia, Empar Sapena. 

FRANCO: Encantat. Anem-hi. 

Parlant la gent s'entén(2) 

Cap____________________________Pomer________________________Sra.Mtez___
__________ 

 

Al despatx 



Un empleat, el sr.Pomer, presenta un client al seu cap. 

CAP: Bon dia, Pomer. 
POMER: Bon dia. Permeta que li presente la sra. Martínez, la nova encarregada  
            del servei de vendes, sr.Méndez. (a la sra. Martínez) El nostre Director  

            Gerent, el sr.Méndez. 
CAP: (li dóna la mà)  Encantat. 

SRA.MARTÍNEZ: (Li dóna la mà) Molt de gust, sr.Méndez. L'anterior cap de ven- 
            des m'ha parlat molt de vosté i de la seua empresa. 
CAP: Bé, espere que les relacions amb vosté siguen tan fluides com amb el seu pre- 

       decessor.¿Per què no parlem un poc dels projectes per a l'any pròxim? ¿Se'n ve 
       a dinar amb mi, veritat?  

SRA.MARTÍNEZ: Bé, encantada. 
CAP:Pomer, diga-li a la meua secretària que ens reserve una taula al "Bona Cuina" 
 

 
Natàlia___________________________Anna_______________________Tomàs_____
__________ 

 

A l'eixida del bar 
NATÀLIA:  Hola,Anna. ¿Com va? 
ANNA:      Anem tirant.¿I tu? 

NATÀLIA:  Mira! També vaig tirant! ¿Coneixes el meu amic Tomàs? 
ANNA:      No. 
NATÀLIA:  Anna, Tomàs.  Tomàs, Anna. 

TOMÀS:    Hola. 
NATÀLIA: ¿Te'n véns a prendre un cafenet? 
ANNA:      Bé.D'acord. 

TOMÀS:    Jo no puc. Tinc coses a fer (a Natàlia) Adéu (a Anna) Encantat.Ja 
               ens veurem. 

ANNA:      Adéu!. 
 
 

 
 

"VOY" VAIG  "ME VOY" ME'N VAIG 

Voy 
Vas 

Va 
Vamos 

Vais 
van 

Vaig 
Vas 

Va 
Anem 

Aneu 
van 

Me voy 
Te vas 

Se va 
Nos vamos 

Os vais 
Se van 

Me'n vaig 
Te'n vas 

Se'n va 
Ens en anem 

Us en aneu 
Se'n van 

 

 

 

Parlant la gent s'entén(3) 
L'ALLOTJAMENT 

A la immobiliària 
Empleada:____________________________________ 



Lluís:________________________________________ 

Una parella que busca un pis de lloguer entra en una immobiliària. 
EMPLEADA: Bon dia. 
LLUÍS: Bon dia. Voldríem llogar un dúplex moblat. 

EMPLEADA: ¿A quin barri? 
LLUÍS: Si és possible, prop del campus universitari. 

EMPLEADA: Vegem (fulleja les fitxes) Ah, teniu sort! Tinc un dúplex moblat, de luxe, 
     en el carrer Primat Reig, a cinc minuts del campus. 
LLUÍS: ¿I quant és el lloguer? 

EMPLEADA: 900 euros. Heu de pagar un mes de fiança i dos mesos per 
avançat.Contracte d'un any, mínim. 

LLUÍS: ¿Com, 900 euros? 
EMPLEADA: Ho sent, però és el preu dels dúplexs, en aquest barri. Ara, si voleu un 
petit estudi, un poc més apartat, en tinc un, i molt més barat. 400 euros al mes. ¿Us 

l'ensenye? 
LLUÍS: Ens ho pensarem. Si de cas, tornem un altre dia. 
EMPLEADA: Com vulgueu. Fins l'altra. 

 

Una cambra en lloguer 
Isabel______________________________________________________ 
Sra Mateu___________________________________________________ 

 
ISABEL: Bon dia, sra. Em diuen Isabel Montesinos. Venia per veure la cambra. 
SRA.MATEU: Ah, sí. Passe. És per ací (Obri la porta de la cambra). 

ISABEL: No té molta llum. 
SRA. MATEU: Al matí no, però a la vesprada li pega el sol a base de bé .I és molt 

tranquil.la. 
ISABEL: ¿Puc veure la cuina? 
SRA.MATEU: Hi ha un fogueret allà, per preparar algun plat de calent.Res més. 

ISABEL: ¿Té dutxa? 
SRA.MATEU: Allà, darrere de la cortina, hi ha un lavabo amb wàter i  bidet. Té aigua 

calenta. 
ISABEL: No és exactament el que buscava, però...250 euros...¿amb dret a telèfon?  
SRA.MATEU: Sí. 

ISABEL: Bé, me la quede. 
SRA.MATEU: Un moment, un moment, ¿a què et dediques? 

ISABEL:Sóc empleada de banca. 
SRA.MATEU: Molt bé. 
ISABEL: ¿Puc rebre visites? 

SRA.MATEU: Sí, però sense massa tragí amunt i avall.Ah, i sense fer massa soroll a 
partir de les deu. 
ISABEL: Bé, em sembla raonable. ¿Puc ocupar la cambra ara mateix? 

SRA.MATEU: A partir de dissabte. 
ISABEL: Perfecte, aleshores. Si vosté no hi té cap inconvenient, naturalment. 

 
 

Parlant la gent s'entén(4) 
L'ALLOTJAMENT 

A la immobiliària 



Empleada:____________________________________ 

Lluís:________________________________________ 
Una parella que busca un pis de lloguer entra en una immobiliària. 
EMPLEADA: Bon dia. 

LLUÍS: Bon dia. Voldríem llogar un dúplex moblat. 
EMPLEADA: ¿A quin barri? 

LLUÍS: Si és possible, prop del campus universitari. 
EMPLEADA: Vegem (fulleja les fitxes) Ah, teniu sort! Tinc un dúplex moblat, de luxe, 
     en el carrer Primat Reig, a cinc minuts del campus. 

LLUÍS: ¿I quant és el lloguer? 
EMPLEADA: 900 euros. Heu de pagar un mes de fiança i dos mesos per 

avançat.Contracte d'un any, mínim. 
LLUÍS: ¿Com, 900 euros? 
EMPLEADA: Ho sent, però és el preu dels dúplexs, en aquest barri. Ara, si voleu un 

petit estudi, un poc més apartat, en tinc un, i molt més barat. 400 euros al mes. ¿Us 
l'ensenye? 
LLUÍS: Ens ho pensarem. Si de cas, tornem un altre dia. 

EMPLEADA: Com vulgueu. Fins l'altra. 

 

Una cambra en lloguer 
Isabel______________________________________________________ 

Sra Mateu___________________________________________________ 
 
ISABEL: Bon dia, sra. Em diuen Isabel Montesinos. Venia per veure la cambra. 

SRA.MATEU: Ah, sí. Passe. És per ací (Obri la porta de la cambra). 
ISABEL: No té molta llum. 

SRA. MATEU: Al matí no, però a la vesprada li pega el sol a base de bé .I és molt 
tranquil.la. 
ISABEL: ¿Puc veure la cuina? 

SRA.MATEU: Hi ha un fogueret allà, per preparar algun plat de calent.Res més. 
ISABEL: ¿Té dutxa? 

SRA.MATEU: Allà, darrere de la cortina, hi ha un lavabo amb wàter i  bidet. Té aigua 
calenta. 
ISABEL: No és exactament el que buscava, però...250 euros...¿amb dret a telèfon?  

SRA.MATEU: Sí. 
ISABEL: Bé, me la quede. 

SRA.MATEU: Un moment, un moment, ¿a què et dediques? 
ISABEL:Sóc empleada de banca. 
SRA.MATEU: Molt bé. 

ISABEL: ¿Puc rebre visites? 
SRA.MATEU: Sí, però sense massa tragí amunt i avall.Ah, i sense fer massa soroll a 
partir de les deu. 

ISABEL: Bé, em sembla raonable. ¿Puc ocupar la cambra ara mateix? 
SRA.MATEU: A partir de dissabte. 

ISABEL: Perfecte, aleshores. Si vosté no hi té cap inconvenient, naturalment. 

Parlant la gent s'entén(5) 
LES COMPRES 

A la botiga de queviures 
Botiguer:____________________________________________________ 



Rosa:_______________________________________________________ 

 
Una clienta habitual de la botiga entra a comprar com quasi tots els dies. 
BOTIGUER: Bon dia, bonica. ¿Com va això? 

ROSA: Bah, podria anar millor.Estic desfeta! 
BOTIGUER: Jo també. Des de bon de matí, ací, de peu darrere el taulell. Bé,¿Què et 

pose? 
ROSA:Pa torrat, mantega, aigua mineral, formatge... 
BOTIGUER: Allà tens la mantega i al costat el pa torrat. L'aigua mineral, la tens darrere 

teu...De gruyère, ¿quant en vols?  
ROSA: Mig quilo.  Per cert, el camembert que em vas vendre ahir no era gens bo, 

¿saps? Pareixia escaiola! 
BOTIGUER: Hauries d'haver-me fet cas,xiqueta!. Et vaig aconsellar que t'endugueres 
holandés, ¿no és això? 

ROSA: Sí, sí, m'aconsellares l'holandés. I el gruyère...¿me l'aconselles hui? 
BOTIGUER: I tant!. Creu-me. Pren (li'in talla un trosset perquè el taste) 
¿Què em dius? 

ROSA: Ja està tot. ¿Quant et dec? 
BOTIGUER: 15 euros. Gràcies, Teresa. Saluda Miquel de la meua part. 

ROSA: Molt bé. Adéu, Bernat.  

A la carnisseria 
Carnisser:______________________________________________________________ 
Sra Pi:_________________________________________________________________ 
 

L'acció es desenvolupa en un barri "elegant". 
CARNISSER: Bon dia, sra. ¿Què desitjava? 
SRA.PI: Volia quatre steaks. 

CARNISSER: De seguida li prepare quatre tallades de vedella! 
SRA.PI: Per favor. La carn que em vaig emportar dissabte no era gens bona.Parava 

dura. Em va fer vergonya servir-la als meus invitats. 
CARNISSER: Sí que ho lamente, sra. Va ser el meu aprenent qui la va atendre. Ja li'n 
parlaré. Li garantisc que no tornarà a passar. 

SRA.PI: Mire quins filets!  Jo no vull això! És tot greix! 
CARNISSER: Li lleve el greix de seguida, no patisca! 

SRA.PI: No, no, no els vull. 
CARNISSER: I aquests ¿què li semblen? (li mostra unes altres tallades) 
SRA.PI: No! encara pitjors!  

CARNISSER: I aquests altres talls ¿què li pareixen? 
SRA.PI: Massa grossos. 

CARNISSER: ¿i ara? ¿què li semblen així? 
SRA.PI: Bé, d'acord. (el carnisser embolica i pesa la carn) 
CARNISSER: Això seran...20 euros. 

SRA.PI: Tinga. (li dóna un bitllet de 50 euros) 
CARNISSER: (li torna el canvi) Gràcies, sra. Bon dia 
SRA.PI: Bon dia. 

 

Parlant la gent s'entén(6) 
A la botiga de roba 
Venedor:__________________________________________________ 

Sofia:_____________________________________________________ 



 

VENEDOR: ¿En què puc ajudar-la,senyoreta? ¿Busca uns vaquers? ¿Quina talla gasta? 
SOFIA: La 40. 
VENEDOR:En aquesta talla tenim tota una gamma de models. Mire...tenim aquests, 

d'un color claret, bastant clàssics. I aquests... 
SOFIA: Són horrorosos! 

VENEDOR: ¿horrorosos? Però si són d'última moda! Bé,si busca una cosa més 
clàssica,agafe aquests. ¿Què tal? 
SOFIA: Sí, millor.¿Què valen? 

VENEDOR: 90 euros. 
SOFIA: ¿Què? ¿90 euros per uns pantalons? ¿Vosté què s'ha cregut?  De tota manera 

no porte més que 35 euros. 
VENEDOR: Vinga, per a vosté li'ls deixe en 50 euros.I que conste que perd diners, però 
és tard i ja estem a punt de tancar.¿Se'ls emporta?  Si se'ls queda, li regale un cinturó. 

¿D'acord? 
SOFIA: No, gràcies. De veres que és massa car. 
VENEDOR: Ai, les dones! No saben el que volen. 

SOFIA: Sí, sí que ho sabem. No volem que ens atraquen individus com vosté. 
 

 

 

A la papereria 
Venedora:_________________________________________________________ 
Jaume:___________________________________________________________ 

 
VENEDORA: ¿Què volia? 

JAUME: Voldria paper per a cartes, per favor. 
VENEDORA: ací el té. 
JAUME: Perdone, volia dir sobres per a correu aeri. Disculpe'm. 

VENEDORA: No li fa. Prenga.¿Alguna cosa més? 
JAUME: Un bloc de notes. Grandet 

VENEDORA: (Indicant-li un muntonet de blocs) Només ens en queden que d'aquest 
tamany. 
JAUME: En necessite un de més gran. 

VENEDORA:Ho sent, però no en tenim. 
JAUME: És igual.¿Què hi farem? ¿Tenen pintures d'aquestes esborrables, per escriure 

sobre una pissarra blanca? 
VENEDORA: ¿Li aprofiten aquestes? Em sembla que no són esborrables. 
JAUME: Té raó, no ho són. ¿Vosté no em podria indicar un puc trobar-ne 

d'esborrables? 
VENEDORA: L'únic lloc on segur que en trobarà, és a l'Avinguda Blasco Ibàñez, enfront 
del  nou edifici de la Universitat. 

JAUME:  Ja...moltes gràcies. 
VENEDORA: de res. No es mereixen.  

 
 

Parlant la gent s'entén(7) 
 
ALTRES BOTIGUES MÉS ESPECÍFIQUES 



 

A la llavaneria (o bugaderia) 
Empleada:_________________________________________________________ 

Vicent:____________________________________________________________ 
 

EMPLEADA: Bon dia. ¿Volia usar una màquina? 
VICENT: Dues, per favor. Porte molta roba blanca hui. ¿Cal esperar molt? 
EMPLEADA: No, n'hi ha algunes de lliures.... Ací té la seua fitxa. ¿Necessita canvi per al 

detergent o l'assecat? 
VICENT: No, gràcies. Tinc prou moneda menuda. Per cert, l'última vegada vaig perdre 
uns calcetins.¿No els haurà vist per casualitat? Són de cotó. L'un és de color beix i 

l'altre negre. 
EMPLEADA: Deu estar de broma, vosté!  De calcetins, en tinc a manta. En trobe tots 

els dies. Mire en aquell cistell d'allà. 
VICENT: ¿I com els trobaré entre tants i tants? 
EMPLEADA: Ah, no és cosa meua!  Si els clients no es prenen la molèstia de comprovar 

si s'han deixat alguna cosa en la màquina...doncs... 
VICENT: D'acord, d'acord. Entesos. La pròxima vegada m'hi fixaré. 

EMPLEADA: Farà bé!  Millor que millor!  
 

A la botiga de fotografia 
Bàrbera:____________________________________________________________ 
Empleat:____________________________________________________________ 

 
BÀRBERA: Bon dia. Vaig deixat un rodet  per revetlar la setmana passada.  Ja deuen 
tindre'l.  

EMPLEAT: Normalment sí... Però portem un cert retard perquè hi ha hagut una vaga al 
laboratori que treballa per a nosaltres. Ho miraré. ¿Em diu el seu nom, per favor? 

BÀRBERA: Bàrbera Galindo. Eren diapositives. 
EMPLEAT: Em sembla que ha tingut sort. Ací les tinc. 
BÀRBERA: Gràcies (Obri el paquet i comença a mirar les diapositives). 

Però si s'han fet malbé. No es veu res. Mire-ho. 
EMPLEAT: Si són només les tres últimes. Vosté ha degut obrir la màquina abans 

d'acabar la pel.lícula i s'ha vetlat. 
BÀRBERA: No pot ser. He posat tota la meua atenció. 
EMPLEAT: No li dic que no. Però tal vegada algú l'ha obert sense que vosté se 

n'adonara. 
BÀRBERA: ah, ja ho tinc!  Ha estat el meu germanet! Em sentirà si ha estat ell! 
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Al servei tècnic oficial 
Empleat:______________________________________________________________ 
Joan:_________________________________________________________________ 

 
 
EMPLEAT: No,no, no el deixe damunt el taulell! És massa pesat. Espere, que 

l'ajude(C6). Ací,  sobre aquesta taula millor! A veure... ¿què li passa? 
JOAN: No se sent l'altaveu esquerre. 

EMPLEAT: Ja... ¿I està segur  que el problema està en l'amplificador i no en l'altaveu? 
JOAN: Sí. N'estic segur. He connectat l'altaveu a un altre equip i funciona 
perfectament. Deu ser l'amplificador.La veritat és que estic bastant disgustat perquè és 

quasi nou. 
EMPLEAT: ¿Té la garantia? 
JOAN: Sí,prenga. 

EMPLEAT: Mm... Ho sent però aquesta garantia no és vàlida per la Unió Europea. 
JOAN:¿Com? 

EMPLEAT: Només és vàlida per al país on va comprar l'aparell. 
JOAN: És increïble!  No voldrà que torne a Hong-Kong perquè m'arreglen aquest 
aparell! 

EMPLEAT: Ho sent, senyor. No hi puc fer res. 
JOAN: Però és inadmissible! ¿Vostés no són el servei oficial de la marca? 

EMPLEAT: Sí, som el servei oficial de la marca però només de la filial europea. No ens 
fem responsables d'aquells productes adquirits en altres continents. 
JOAN: Bé, què li farem, doncs!. Bé, almenys arregle-me'l. Quin remei! 
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ELS DINERS 



En una botiga de roba prêt-à-porter 
VENEDORA:_______________________________________________________ 
CLIENT:__________________________________________________________ 

 
VENEDORA: (Trau el compte a la caixa) Dues camises...dos parells de calcetins...un 
jersei... Això fa 120 euros.  

CLIENT: No porte tants diners damunt.Escolte...¿Puc pagar-li amb targeta de crèdit? 
VENEDORA:Clar que sí, senyor! ¿M'ensenya el carnet d'identitat? 

CLIENT: Bé,ací el té. I el carnet de conduir, si el necessita. 
VENEDORA: No gràcies, amb el d'identitat en tinc prou. Perfecte! 
CLIENT: ¿Em deixa un boli, per favor? 

VENEDORA: Tinga, senyor. 
 

 

Al banc 
(Un estranger vol obrir un compte corrent en un banc) 
EMPLEAT:__________________________________________________________ 
M.POWELL:_________________________________________________________ 

 
EMPLEAT: Prenga seient, sr.¿Què volia? 

M.POWELL: Voldria obrir un compte corrent, per favor. 
EMPLEAT: ¿Vosté no és d'ací, veritat? 
M.POWELL: No, sóc australià. Però estic fent un màster d'arquitectura ací, i pense 

quedar-me un any. 
EMPLEAT: En aquest cas, pot vosté obrir un compte especial per a estrangers. 
Necessite el vostre passaport i un justificant de domicili. 

M.POWELL: Prenga.I li ensenye també un justificant d'estar al dia quant al pagament 
del lloguer. 

EMPLEAT: Gràcies. ¿Vol omplir aquest imprés, per favor? 
M.POWELL: ¿Puc fer servir  el compte immediatament? 
EMPLEAT: Ho sent, però haurà d'esperar uns deu dies aproximadament. 

M.POWELL: Quina mala pota! Precisament  tinc uns diners en efectiu que voldria posar 
o bon recapte. 

EMPLEAT: De tota manera, el previnc que no pot  ingressar moneda líquida europea en 
un compte d'estranger. 
M.POWELL:i ¿Què puc fer, aleshores? 

EMPLEAT: Jo li aconsellaria  comprar xecs de viatge en moneda europea o altra divisa. 
M.POWELL: És que així eixiria perdent amb el canvi! Ni pensar-ho! Preferisc  amagar-lo 
sota el matalaf! 

EMPLEAT: Això sí que no li ho aconselle! 
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"Estic pelat" 
PERE:__________________________________________________________ 
ANDREU: _______________________________________________________ 

 
PERE: Hola, Andreu. ¿Què fas aquesta vesprada? 
ANDREU: No tinc res urgent.¿Per què? 

PERE: ¿Et fa vindre-te'n al cine? Fan aquest nou film polonés, tan conegut...el fan en 
V.O., al Capitol. Diuen que està molt bé 

ANDREU: Bah, deu ser un rotllo de quina manera. M'estimaria més  veure una altra 
pel.lícula més divertida. 
PERE: Precisament,ahir vaig trobar Jordi que eixia del cinema "Líric", de veure una 

pel.lícula que es diu... "La festa",crec. Em va dir que s'havia divertit molt. 
ANDREU: Ah,ja! Justament jo volia anar a veure-la, aquesta.Però...¿saps?... Tinc un 
petit problema. He oblidat passar pel banc aquest matí i estic pelat. No tinc ni un 

xavo.¿Podries deixar-me vint euros? 
PERE: Sí, home. No patisques. 

ANDREU:Te'ls torne dilluns sense falta. Au,doncs? 
PERE: Sí, clar. Llavors... ¿hi anem? 
ANDREU: Au, anem-hi! 

 

LES MENJADES 

De dinar, al restaurant 
CAMBRERA:__________________________________________________________ 

MARC:______________________________________________________________ 
MATEU:_____________________________________________________________ 
RODOLF:____________________________________________________________ 

 
CAMBRERA: ¿Quants són? 

MARC: Tres. 
CAMBRERA: Aquella taula d'allà, al costat de la finestra. (s'hi asseuen) 
RODOLF: Mira està ple de gom a gom! No cap ni una agulla! 

MATEU: Ja t'ho havia dit! Es menja de meravella ací. I no és gens car. 
RODOLF: Llavors...¿què ens aconselles? 

MATEU:Jo crec que amb el menú en tindrem prou.Sempre està bo. 
MARC: ¿Què hi ha hui? Col bullida! Ois! Em fa fàstic! 
MATEU: En aquest cas et recomane el pollastre al forn. Està per xuplar-se els dits. 

RODOLF: Un simple pollastre, magnífic? ¿Quant et paguen per fer-ne publicitat? 
MATEU: De veres! Et dic que està molt bo! 
RODOLF: ¿Així que ja està? ¿Ho teniu clar tots? 

MATEU: Cambrera, per favor. Volem demanar. Dos menús i un pollastre al forn. 
CAMBRERA: ¿I per a beure? 

MATEU: (als altres) ¿Vi negre, no? 
MARC: ¿Vi negre amb la col? No li va!  (A la cambrera)  Porte'ns dues cerveses i un 
pitxeret de vi rosat. 

CAMBRERA: Dues cerveses i un quart de rosat.D'acord.  
 

 

Parlant la gent s'entén(11) 
Un dinar en família 



MARE:_________________________________PARE:___________________________ 

CARLES:_______________________________CRISTINA:________________________ 
(El sopar reuneix el pare, la mare i dos xiquets) 
MARE: Vinga, a taula tots! 

PARE:¿Què has fet? Mm! Fesols. M'encanten. 
CARLES: No m'agraden gens. 

PARE: Pitjor per a tu. Em menjaré jo els teus. 
MARE: Ah, no Carles. Deixa't d'històries! Asseu-te i menja. 
CARLES: ¿Per què? 

MARE: Perquè ta mare t'ho diu. Vinga! 
CRISTINA: Mamà, ¿saps per què no vol dinar? S'ha menjat tot el xocolate que t'he 

comprat, mami. 
CARLES: Calla!  És mentida! 
MARE: Veritat o mentida, t'acabaràs el plat. Si no, no veuràs la tele aquesta nit. 

CARLES: i a mi què? No fan res que valga la pena aquesta nit. 
PARE: T'estàs passant, Carles. ¿No podries, per una vegada, fer cas a ta mare? 
CARLES: Però si no tinc fam! 

PARE: D'acord,molt bé. No dines, però queda't a taula.Si la memòria no em falla, hui et 
toca escurar a tu. 

CARLES: Però...si no em toca a mi! 
MARE: Sí, Carles. Cristina va escurar anit. 
CRISTINA: Bon profit!  

Un sopar amb invitats 
SR CORTS:___________________________SRA CORTS:________________________ 

SR SAFONT:__________________________SRA SAFONT:_______________________ 
(El sopar reuneix els srs.Safont i dos invitats. La sra.Safont obri la porta) 
SRA.SAFONT: Bona nit, Ernest i Marta. Passen, per favor. ¿Coneixen ja el meu 

marit,no? 
SRA.CORTS: Sí, bona nit.¿Com està? (dirigint-se a la sra. Safont). Prenga açò, hem 

pensat que els agradaria... 
SR.SAFONT: Per favor, donen-me els seus abrics. 
SRA.SAFONT: (A la sra.Corts) Quin vestit més bonic! 

SRA.CORTS: ¿De veres li agrada? És molt amable de la seua part. 
SR.SAFONT: Però prenguen seient. ....¿Volen prendre alguna cosa? ¿un whisky? ¿un 

martini? ¿algun suc de fruites? 
SRA.SAFONT:¿Passem, doncs, a taula? Marta, vosté assega's ací. Ernest, pose's allà. 
(després de l'aperitiu) 

SRA.CORTS: Tot té una pinta fantàstica! 
SRA.SAFONT: No és res. Espere que els agrade tot. 

SR.CORTS: Aleshores, bon profit! 
(a la fi del sopar) 
SRA.SAFONT: ¿Un altre tros de tortada, Marta? 

SRA.CORTS: No, gràcies  (amb un lleuger gest de negació). 
SRA.SAFONT:¿N'està segura? Vinga, li'n talle un  altre trosset... 
SRA.CORTS: No, estava boníssima, però ja no puc més 

SRA.SAFONT: ¿i café,en voldrà? 
SRA.CORTS: Sí, gràcies. 

 

Parlant la gent s'entén(i 12) 
Una parella dina en un bon restaurant 



CAMBRER:___________________________________________________________ 

HELENA:_____________________________________________________________ 
NICOLAU:____________________________________________________________ 
 

(a la fi del sopar) 
CAMBRER: ¿Volen café o licors? 

NICOLAU: Només café. I el compte, per favor. 
(el cambrer torna amb dos cafés i el compte) 
NICOLAU: (a la seua dona) Vegem quant és açò ¿Què? ¿Quasi dos-cents euros? 

HELENA. A veure... Cent vuitanta-quatre euros! No és possible! Deu tractar-se d'un 
error. 

NICOLAU: vegem-ho.  Cambrer, per favor! Crec que  el compte no està ben tret. 
CAMBRER: No senyor. He tret el compte a la caixa. 
NICOLAU: Mm... Aleshores deu haver inclòs alguna cosa de més. Mire, ací ha marcat 

dues botelles de xampany francés. 
CAMBRER: ¿i només n'han pres una? 
NICOLAU: Sí, en efecte. 

HELENA:  Ja sé què ha passat. L'hem demanada a un altre cambrer, però no ens l'ha 
portada. Llavors, l'hem cridat a vosté i l'hem demanada altra volta.El seu company deu 

haver-la apuntat sense portar-nos-la. 
NICOLAU: ¿pot preguntar-li-ho a l'altre cambrer? 
CAMBRER: De seguida.Ara li ho pregunte... 

(torna) 
CAMBRER: Sí, efectivament, això és el que ha passat. Perdonen. 

HELENA: No té importància. 
NICOLAU: Això és fàcil de dir. Com que no pagues tu! 
HELENA: Et recorde  que sóc jo qui condueix. Així que tornaràs a casa a peu! 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 


