
El debat

mestra: Xxxsssttt! Calleu si us plau! Bé, comencem amb el debat 

d’aquest mes. Suposo que cadascú ha pensat bé la seva opinió  

i s’ha preparat els arguments. És així?

nens i nenes: Síííí!

mestra: Recordeu que heu d’aixecar la mà per parlar. Jo faré de moderado-

ra i diré a qui toca intervenir. Com ja sabeu, el tema del debat és “Abans 

es vivia millor?”. Som-hi! Marina, digues.

marina: Jo crec que sí, perquè la meva àvia podia anar sola a tot arreu  

i jugava al carrer i no tenia tants deures ni feia tantes activitats. Un dia la 

meva àvia...

mestra: Molt bé, Marina. Crec que hem entès la teva opinió. Intentem fer 

intervencions curtes i així podrem parlar tots. També hem de mirar de no 

explicar anècdotes personals, d’acord? Arnau, digues!

arnau: Això que dius potser és veritat, però només podien jugar pel carrer. 

Mai anaven de viatge, perquè no hi havia avions i tampoc anaven a passar 

el diumenge a un parc d’atraccions perquè ningú tenia cotxe. Jo crec que 

ara ens ho passem més bé.

mestra: Miquel.

miquel: Potser no podien anar als parcs d’atraccions, però el meu pare 

diu que abans els pobles eren més bonics, perquè hi havia camps i  

no hi havia tantes cases. També diu que ens hem carregat els boscos i ara 

tot està construït. També diu que ara ja no fa fred de veritat...

maria: Però això és mentida! Perquè viure bé vol dir...

mestra: Maria, no és el teu torn! I a més, has de respectar el que diuen els 

altres. El que ha explicat el pare d’en Miquel deu ser veritat, encara que tu 

no hi estiguis d’acord. Vinga, Montse, ara tu.

montse: Jo crec que el que diu en Miquel...
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