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El Friki i la Xunga
Personatges:
Friki: estudiós (set-ciències, és a dir, empolló), es margina, camina per
l’institut sense saludar, no li agrada deixar els deures o les coses de classe
als companys...
Xunga: guapa, no massa bé en els estudis, popular, amb nòvio i amigues
marxoses com ella...
Amic/ga: és collega del Friki i de la Xunga. Pren partit en la situació, no
és neutral, anima a la gresca...
Mediador/a: explica que la mediació pot ajudar a resoldre el problema.

Primer acte
La Friki (F) es troba amb l’Amic (A). Conversen:
A –Ei, Frik, què et passa? Quina cara portes?
F –La idiota de la Xunga (X), que estic fins al nas d’ella!!!
A –Però per què? Ha passat alguna cosa?
F –Què si ha passat? Tot el món s’ha rist de mi per la seua culpa!!
A –Tranquil home...!
F –De tranquil res, ja veurà ella!!! Sabrà qui sóc!!
A –Però conta-m’ho, home... que em tens ací amb la intriga!
F –Doncs que abaixava jo per les escales del hall i la tia m’ha posat la
cama i m’he caigut davant de tot el món... i les seues amigues rient, i el
hall ple de gent i tots mirant-me també i rient-se...
A –Però vols dir que ho ha fet a posta?
F –Clar que ho ha fet volent!!! Que no la coneixes?
A –Home, no sé... Sí que la conec però... no pensava que fóra així.
F –És una fotedora, sempre es fica amb mi... Ja fa mesos que ho fa i ja
n’estic fart!
A –Mesos? No en tenia ni idea, Frik.
F –Sí, a més ja sé per què: es pensa que perquè està bona tots hem de
voler eixir amb ella!
A –Tio, doncs a mi no m’importaria... la veritat.
F –Ah, sí? Doncs jo, ni la volia ni la vull. Ja li vaig dir que no, però ara és
que ja no puc ni veure-la. Després d’aquesta, me la pagarà... Pense
contar totes les seus merdes!!
A –A què li vas dir que no? M’estàs dient que et va demanar d’eixir i li
digueres que no?
F –Sí, això t’estic dient, i ho pense dir a tot l’institut, que és una creguda,
una orgullosa, una dominanta, que es pensa que pot tindre a qui vol...
A –Però has intentat parlar amb ella?
F –Parlar? Què dius? Amb ella no es pot parlar. Sempre va amb les
amiguetes, que li riuen les gràcies. I ara la seua afecció és riure de mi!
A –Ostres, tio, no tenia ni idea, la veritat...
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F –Bé, adéu, ja ens veurem, que tinc molta feina a fer...
A –Però home, no te’n vages encara! No te’n vages així!
F –I tant que me’n vaig!!! Ara sabrà aquesta Xunga de qui no es riurà
més!

Segon acte
La Xunga (X) es troba amb l’Amic (A). Conversen:

X –Hola Amic, com va la cosa?
A –Hola, Xunga, com estàs? Estàs bé?
X –I per què hauria d’estar malament?
A –No sé, és que fa un moment he vist al Frik i estava un poc...
X –Calla, no em parles!!!
A –Doncs sí que te’n volia parlar, la veritat és que estava fotut.
X –Més fotut hauria d’estar aquest friki! És que no l’aguante!!!
A –Ja, però això no és motiu per a tirar-lo per les escales!
X –Tirar-lo? Però què dius, ara, tio? Jo no he tirat a ningú per les escales!
A –Doncs això no és el que ell diu.
X –Quan l’agafe a aquest tio!!! Orgullós de merda! Que es pensa, que pot
anar per la vida de friki sense saludar a ningú?
A –Doncs a mi sí que em saluda!
X –Serà perquè ets un tio. A nosaltres, ha passat per davant i ni ens ha
mirat. I jo solament li he tocat un poc la cama perquè diguera alguna
cosa! L’orgullós! A veure si es pensa que és algú perquè trau matrícules!
A –Ell diu que ho has fet a posta i que us heu rigut totes d’ell!
X –Clar, normal, a veure si tu no rius si veus a algú caure a terra! Però si
mirara per on va, i fóra més agradable, no li hauria passat res.
A –Amb mi és agradable!
X –Serà perquè ets un tio, ja t’ho he dit, que pareix que no m’entengues!
A més, no deixa res a ningú. L’altre dia que vaig estar malalta no em va
voler deixar els apunts de mates. Tu creus que això és normal?
A –No sé...
X –Doncs no és normal!
A –Tampoc és normal que el tractes malament perquè no va voler eixir
amb tu!
X –Què!!! Això diu???? Ara sí que no!!!! Ara sabrà de veritat qui sóc jo!!!!
Que s’espere aquesta vesprada a l’eixida. Quan li ho conte al meu nòvio,
sabrà què és clavar-se amb la Xunga!
Tercer acte
L’Amic (A) i Mediador (M) conversen:
A –Ostres, tinc un problema amb dos amics meus i no sé què fer? Podria
parlar-ho amb el Mediador de la meua classe, que em va contar no sé
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quina cosa de la mediació... A més, crec que intentant ajudar encara ho
he embolicat més.
M –Hola Amic!
A –Hola Mediador! Amb tu volia parlar!
M –Digues Amic.
A –Mira, em preocupen els meus amics i tu m’havies parlat de la mediació
i em preguntava si podria servir per a alguna cosa...
(li’n fa un resum)
M –Jo crec que podem intentar-ho. Almenys podem aconseguir que es
diguen les coses a la cara, que s’hagen d’escoltar, fins i tot que arriben a
buscar ells mateixos alguna solució que no siga ni recórrer a la violència,
ni als punys, ni anar xafardejant per les esquenes i estenent el mal rotllo
entre la gent de classe o de l’institut.
A –I si no volen? Perquè ara estan molt tancats i molt enfadats...
M –Doncs, els que esteu més a prop d’ells, en compte de afegir llenya al
foc, podeu preguntar-los si serien capaços de parlar com a persones i
buscar solucions amb el cap. Perquè si van a seguir així, cada vegada serà
pitjor, i ni el mal rotllo ni els insults solucionaran res. Podeu convèncer-los
que seguir com ara, estirant cadascú de la corda per la seva banda, és
poc intelligent. Però clar, ho han de veure ells.
A –La meua preocupació també és que tinguen por de contar les seues
intimitats, perquè dir-li les teues coses a un desconegut és un poc difícil,
no?
M –La mediació és absolutament confidencial. Només ho sabran els
mediadors i els teus amics. A més, ara, si el Frik comença a malparlar de
la Xunga, encara se sabran més coses.
A –Tens raó, crec que val la pena intentar-ho... ara me n’he adonat que
una persona neutral pot ser millor per a solucionar el problema... Cal
formació, i no ho pot fer qualsevol. Jo mateixa, intentant ficar-m’hi, ho he
empitjorat. Crec que intentaré convèncer-los que vagen a la mediació,
però exactament, en què consisteix?
M –Mira, en aquest vídeo s’explica molt bé.
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