
TERÀPIA DE GRUP

PSICÒLOGA: Bon dia, em presento, em dic Jana i soc psicòloga des de fa una pila d’anys. Avui tinc
molta feina. Faig teràpia grupal i en breu vindran a la consulta unes persones molt especials, que les
pobres no poden superar la seva condició de personatges de conte tradicional. De ben segur que les
coneixereu.

(Cling-clong, cling-clong)

Mireu, ja han arribat. Vaig a obrir.

Hola, benvingudes i benvinguts. Podeu seure a les cadires. Començarem de seguida.

(Va entrant tothom trist i mirant a terra mentre saluden la psicòloga).

Ja estem totes i tots, així que podem començar. Com que algunes no us coneixeu, començarem la
sessió amb una roda de presentacions. Vols començar tu? (li diu al dimoni).

(Cada personatge s’aixeca de cara al públic quan parla i ja no es torna a seure, fins que al final estaran
tots els personatges  drets).

DIMONI: I tant, un plaer poder començar. Bon dia a tothom, soc el dimoni. Tot i que la tristor s’ha
apoderat de mi, estic content d’estar aquí. Ja no puc suportar més aquesta càrrega infernal que em
toca viure. A veure si puc sortir-me’n d’aquesta tristor tan profunda que porto al damunt... Aix!

LLOP: Bon dia, soc el llop i també estic aquí per veure si puc pujar una mica els ànims. Ser sempre el
dolent dels contes em té tan deprimit que no me’n surto.

PSICÒLOGA: Tranquil, amic llop, avui te n’adonaràs que no ets l’únic que pateixes. Estic segura que
us anirà molt bé compartir el vostre dolor.

LLOP: Això espero... perquè ja no puc més. (Diu plorant) No puc més!!! (I la psicòloga li dona un
mocador de paper i s’asseu).

PRINCESA: Hola, jo soc una princesa i porto aquest vestit sempre, sempre! I esta corona maleïda que
em burxa el cap!!! I pica més que els polls que agafeu vosaltres a l’escola. I és que està feta d’un metall
preciós del qual en soc al·lèrgica, sí, sí, al·lèrgica. I ningú ho té en compte!!! (Amb to indignat i
nerviosa). Ni ningú té en compte les pobres persones que han de treballar molt dur a les mines per



extreure aquest metall, i també hi ha petits treballant com vosaltres. Suposo que no us he d’explicar
res, ja sabeu que no tots els infants del món tenen tanta sort com vosaltres i poden anar a l’escola
sense treballar.

L’HOME DEL SAC: Doncs jo, ja ho veieu, jo de corona no en porto, però sí porto sempre a sobre
aquest sac. Sí, amigues i amics, soc l’home del sac. Però, per favor, no us espanteu!!! Si me’n porta de
mal de caps aquest sac... grrr...

MADRASTRA: Doncs jo suposo que ja sabeu qui soc, soc la madrastra, em coneixeu de contes com la
Ventafocs i Hansel i Gretel. Estic depre, depre... ja n’estic cansada de ser la dolenta de les històries per
a canalla com vosaltres. (Comença a plorar desconsoladament i la psicòloga li dona un mocador).

SANT JORDI: (Amb to xulesc) Bé, jo ja ho sé, em coneixeu, tinc un nom i el sap tothom, no necessito
presentació. Soc Sant Jordi, el cavaller valent que salva la gent del malvat drac. (Va desinflant-se) Què
us he de dir? Per què estic aquí? Doncs mireu, és que no és pas fàcil ser sempre l’heroi que salva
tothom. I què coi, amic drac, ja saps que em caus bé.

DRAC: Ja ho sé, amic Jordi. A tu almenys et toca ser el bo de la llegenda, però jo... jo... a mi ningú em
vol viu. M’obliguen a menjar gent, i t’asseguro que no m’agrada gens. I és que a mi no m’agrada la
carn, jo voldria ser vegetarià, i és que no hi ha res millor que un bon plat de mongetes amb patata.
Cada cop que em menjo algú agafo una indigestió de mil dimonis.

DIMONI: Au, ja està, ja he rebut. Ho veus, Jana? Tot lo que és dolent està relacionat amb el dimoni.
In-di-ges-tió de mil di-mo-nis...

PSICÒLOGA: Tranquil·litat i paciència, va, continuem amb les presentacions, que falten en Superman i
la bruixa, i després ja aprofundirem amb tot el que us passa.

SUPERMAN: Hola, em presento, soc en Superman. Us estava escoltant i m’heu fet sana enveja, a
vosaltres almenys no us toca anar com faig jo dissimulant per tot arreu. Estic nerviós, intranquil,
inquiet... tant de canvi de roba, tant de canvi d’aspecte... Que si ara estic fent de periodista, que si ara
em toca anar a salvar la humanitat... uf, és molt cansat!

PSICÒLOGA: Podria ser que patissis un quadre d’ansietat de tant anar sempre amb presses.



BRUIXA: I de tanta responsabilitat que té, salvar la humanitat no és poca cosa!

SUPERMAN: De vegades em costa respirar, em penso que em sortirà el cor del pit, tinc taquicàrdies...

PSICÒLOGA: Claríssimament tens ansietat, et receptaré unes pastilles que hauràs de prendre’t durant
uns mesos.

LLOP: No és que vulgui posar-me on no em demanen, però jo de tu em faria unes infusions de
passiflora i til·leta, i arreglat!

DRAC: Sí, sí, penso el mateix. No és per criticar els humans, però és que sembla que tot ho arregleu
amb pastilletes. Eh, amic llop? Nosaltres si tenim mal de cap, mal de panxa o qualsevol altre tipus de
dolència, amb plantes medicinals del bosc ens curem.

BRUIXA: És que hem oblidat els coneixements ancestrals, us ho dic jo que abans les meves àvies,
besàvies i tots els meus avantpassats dones curaven l’altra gent amb herbetes. Teníem remei per a tot!

PSICÒLOGA: Bé, no us trauré la raó, però continuem, ja que ara no començarem un debat sobre
medicines químiques o naturals. Et toca a tu, i ets l’última. Presenta’t que encara no ho has fet.

BRUIXA: Bones a tothom, què em coneixeu? Qui soc? (Del públic responen ‘la bruixa’). Ho veieu?
Tothom em coneix, soc la bruixa malvada. Surto a un munt de contes i, sempre, però sempre, em toca
ser la dolenta de les històries. Estic cansada, més que cansada... ja no vull ser més la dolenta! Tinc
ganes que els xiquets i les xiquetes no em tinguin por, que confiïn d’una vegada per totes en mi. Però
com? Doncs no ho sé. Però el que m’empipa encara més és que els companys bruixots que surten als
contes són bons i, en canvi, a mi em toca ser dolenta.

PRINCESA: Ja t’ho diré jo què és això. Masclisme, pur masclisme.

PSICÒLOGA: Per què ho dius això?

PRINCESA: Està clar, no? Com que és dona, au!, bruixa dolenta! Però si fos home a dedicar-se a fer
encanteris per ajudar la gent.



BRUIXA: Ja ho pots ben dir. Jo d’ajudar la gent res de res, ja m’agradaria. Així ningú em tindria por.
Però en canvi... (Baixa el cap, tota trista).

MADRASTRA: No n’hi ha dret!, tota la raó teniu. Mireu-me a mi, dona i madrastra, doncs au, dolenta
m’ha tocat. Jo voldria no donar-li una poma enverinada a la pobra Blancaneus, però així està escrit el
conte, i les nenes i els nens vinga a llegir-lo.

BRUIXA: Masclisme, pur masclisme!

PRINCESA: Mireu-me a mi, soc una desgraciada, no en tenen prou de vestir-me sempre així que ni
puc saltar a corda, ni jugar a futbol ni fer el pino puente que, a més, la meva família sempre decideix
amb qui m’he de casar als contes. I ni m’han preguntat. Bé podria ser que no en volgués de marit, i vés,
que estem en ple segle XXI, que m’han preguntat si m’agraden els homes?

MADRASTRA: Masclisme, pur masclisme!

HOME DEL SAC: Escolteu, no voldria treure-us la raó, jo, ara. Però què penseu que ho tenim fàcil el
dimoni i jo mateix, l’home del sac? Som homes i també ens toca fer un paper dolent.

DIMONI: Ai, sí, amic meu del sac, quina angoixa i quin patir! Jo no puc dormir a les nits de totes les
malifetes que em toca fer, i no les voldria fer pas, però m’obliguen, m’obliguen, m’obliguen els
escriptors! Que vull deixar de ser el dolent, que ja n’estic tip! Que moltes nits quan vaig a tapar els
meus fillets i filletes al llit no sé ni com mirar-los a la cara de tot el que m’ha tocat fer durant el dia. Que
si espanta a aquest aquí, que si clava-li la forca a l’altre allà... Jo voldria ser un dimoni de bé, no pas un
dimoni dolent.

PRINCESA: D’acord, vosaltres sí però...

BRUIXA: Comptats amb una mà els casos d’homes dolents als contes, que no us emboliquin amigues,
la majoria de dones als contes o són unes bledes com tu, princesa, o són dolentes com la madrastra i
jo.

PRINCESA: Gràcies per això de bleda... però tens raó, vés. Jo voldria llibertat, voldria ser qui volgués
ser no qui em diuen que he de ser, treballar del que volgués treballar, perquè estic tan capacitada com
qualsevol home per fer el que em doni la gana. I punt! Ja n’estic farta de tanta punyeta!



SANT JORDI: Ep, ep, ep... em sembla molt bé tot el que dieu, no us contradiré pas. Però us penseu
que no pateixo jo d’haver de fer-me sempre l’home dur, cavaller que salva tot el poble? Uf!, que de
vegades jo també tinc por, i ploro, que no per ser un home no puc plorar, eh? A veure què us penseu...

SUPERMAN: A mi m’ho has de dir..., jo me’n faig un tip de plorar. No sempre, però últimament més del
que voldria.

PSICÒLOGA: Plorar si és el que necessiteu està bé, heu de deixar anar els vostres sentiments. Si es
queden dins, exploten, i llavors és pitjor.

SUPERMAN: Sí, sí, però és que ha arribat un punt que ja ploro massa. Tu saps què és enfrontar-se a
tots els malvats del món? Saber que la humanitat depèn de tu moltes vegades? Em sento dèbil, cansat
i, sobretot us ho diré, és que moltes vegades tinc por dels malvats, i au, sí o sí, em toca anar a salvar
tothom. I a mi, qui em salva? Qui, eh!, qui? Que estic deprimit i fins als pebrots, perdoneu que us ho
digui així, de salvar tothom i que ningú tingui en compte els meus sentiments.

SANT JORDI: Com t’entenc, Superman, com t’entenc. Parles i em sento totalment reflectit en les teves
paraules. Alguna cosa haurem de fer per solucionar els nostres problemes, que no ens declararem en
vaga?

SUPERMAN: Sí! Vaga de súper herois!!!

PSICÒLOGA: Mireu, no és pas mala idea. A més, avui en dia ja n’hi ha de súper heroïnes, igual les
podríeu deixar treballar més, i així també la gent les coneixeria més.

BRUIXA: Doncs sí, perquè se’n parla poc d’elles. Les nenes i els nens coneixen més als homes herois
que a les dones.

MADRASTRA: Masclisme, pur masclisme!

PRINCESA: Sí, sí, a mi no em desagradaria ser una súper heroïna com la Wonderwoman, la
Batwoman o la Catwoman. Aix, quina sort! I en canvi jo, aquí estic amb la meva coroneta que em fa
al·lèrgia. Quina ràbia!



SUPERMAN: Jo encantat, si em feu la feina em dedicaré a coses que realment m’agraden, com fer
percussió corporal.

(Ara fan un ball de percussió corporal totes i tots junts que es poden inventar a classe de música).

SANT JORDI: Tu percussió corporal Superman, i jo em dedicaré a cuidar la meva família, el meu pare i
la meva mare ja són grans i tinc ganes de treure-li una mica de responsabilitat a la meva germana.
Pobra, li toca fer tot a ella!

PSICÒLOGA: Veieu? Està sent una sessió molt interessant i surten moltes idees.

LLOP: Vosaltres cansades de ser dolentes o bledes...

PRINCESA: Ei, prou de dir-me bleda. A mi traieu-me aquesta corona i aquest maleït vestit rosa i que
ningú em digui amb qui m’he de casar, i veureu del que soc capaç.

SANT JORDI: Que no t’agrada el color rosa, a mi moooolt...

LLOP: Bé, el que deia, vosaltres cansades de ser dolentes o que us diguin com heu de vestir o el que
heu de fer pel fet de ser dones; vosaltres cansats d’anar sempre de valents havent de salvar sense ser
salvats pel simple fet de ser homes. I sí, us entenem. Però... i nosaltres? Què passa amb nosaltres?
L’amic drac i jo som d’una espècie considerada inferior.

DRAC: I tant, ara ho has dit. Aquests humans no sé què es pensen ser. Són del regne animal, com
nosaltres. Però mira, creuen que som una espècie inferior.

LLOP: Espècie inferior, diuen, però qui s’està carregant el planeta? Qui embruta la natura? Qui està
provocant el canvi climàtic? No som nosaltres, no. Nosaltres vivim en connexió amb la natura i no li fem
cap mal, en canvi ells... (assenyala els humans de la sala).

DRAC: No es paren a pensar en el mal que fan, que si ara compro això, que si ara ho llenço perquè en
vull un de més nou, que si ara contamino perquè vaig en cotxe a un lloc on podria anar a peu, que si,
que si, que si...



DIMONI: Com ha dit abans la Jana, la nostra psicòloga (l’assenyala a ella), han sortit idees molt
interessants en aquesta sessió de teràpia. Però no us vull aixafar la festa. Per molt que nosaltres
vulguem canviar els contes, no podem.

DRAC: Són contes clàssics.

LLOP: Són contes de tota la vida, vaja.

HOME DEL SAC: I com ho podríem fer?

DIMONI: Tinc una idea!

PRINCESA: I jo!

MADRASTRA: Jo també!

BRUIXA: I jo!

(Es posen tots els personatges fent pinya enmig de la sala explicant la seva idea en veu baixa sense
que ningú els senti i després es posen un al costat de l’altre amb les mans agafades i de cara al públic).

DIMONI: A partir d’ara quan llegiu un conte amics i amigues, també pares i mares, tiets i tietes, avis i
àvies, mestres... feu el favor.

SUPERMAN: Recordeu que els contes poden ser molt diferents als que sempre us han explicat.

BRUIXA: Que ja n’hi ha prou d’estereotips!

PRINCESA: Que els contes es poden reinventar.

MADRASTRA: I els personatges també!



HOME DEL SAC: Que és molt important el que expliqueu als infants.

TOTS ELS PERSONATGES: VOLEM CONTES DEL SEGLE XXI, QUE ENS ENSENYIN SENSE
POSAR ETIQUETA A NINGÚ!!!


