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Love me tender és una obra de teatre de joves per a joves, creada per reflexionar i plantejar situacions al voltant de la sexualitat i l’afectivitat.
Produïda per l’Excèntrica es tracta d’un encàrrec fet pel Servei de Salut pública per
treballar el tema d’una manera creativa i original.

La proposta didàctica

El suggeriment didàctic consta de dues parts organitzades per temes:
• Una selecció literal del guió.
• Unes preguntes que es poden llençar per afavorir la participació i treballar continguts i actituds.
Cada professora o professor pot escollir quin tema o temes tractar en funció de les seves prioritats educatives, de les característiques dels joves amb qui treballa o dels seus
interessos.
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El gènere, el sexe i la intel.Ligència

S’espera coses diferents en funció del gènere...?

Marta > Home, la Miley es folla massa gent pel meu
gust.
Joana > Pel teu gust? La Miley es folla a qui vol, com
ha de ser.

•

Joana > Un revolcón no et vindria malament.

•

•

Quan a una persona li agrada molt el sexe amb
persones diferents, es valora diferent en funció
del seu gènere?
Quant és massa?

•

Què hi ha al darrera d’expressions del tipus “li fa
falta un bon polvo”?
A un noi se li faria aquest comentari?

Marta > Es que és una mica... guarra.
Joana > Que un tio digui aquestes coses em sembla
fastigós, però que ho faci una tia i parlant de la seva
amiga... Joder, Marta, que faci amb el seu cos el que li
vingui de gust.

•

Sorprèn un comentari sexista en una noia?

Carlos > Me encantan las tías inteligentes.

•
•

Què amaga el comentari que fa en Carlos?
Ho hagués dit si fossin nois?

Carlos > Por si acaso... solo por si acaso ¿tienes condones?

•
•

Quan convé tenir el preservatiu preparat?
Qui ha de dur el condó?

Carlos > Rama, es que si falla el condón... es que... yo
no estoy preparado para ser padre.

•
•

Els condons són força segurs o fallen força?
Què pot facilitar que un preservatiu es faci
malbé?

El preservatiu

S’ha de tenir a mà un condó...?

Les infeccions de transmissió sexual

Hi ha sorpreses quan es fa sense protecció...?

Miley > Sí, sí. La meva mare vol que vagi a fer-me
proves i tal.
Miley > Jo crec que tinc clamídia.

•

Qui s’ha de fer proves per saber si té una infecció i qui no?

Marta > I com és que tens això?
Miley > Perquè follo.
Marta > Ja, però com... com és que...?

•

Entre totes les pràctiques sexuals, quines tenen
més riscos de transmissió d’infeccions?

Joana > Doncs em fa mal quan follo i sospito que és
una infecció sexual d’aquestes.
Marta > I quines conseqüències pot tenir?

•

Totes les infeccions de transmissió sexual tenen
símptomes?
Si una persona vol mirar si té alguna cosa
per precaució o perquè té símptomes, on ha
d’anar?
Marta > Joder, Miley, doncs digues que tens
catarro, quin susto!
Quan es té una infecció sexual s’ha d’amagar?
Les o els professionals que treballen en salut
sexual, jutgen o valoren moralment aquest
tipus de malalties?

•

Marta > Però et fa mal? O sigui... tens molèsties?

•
•
•

Les primeres vegades

És tan important la primera penetració...?

Carlos > Yo nunca...
Rama > Wow. Bueno, yo te desvirgo con cariño, no
pasa nada.

•
•
•
•

La primera vegada és tan important o és una
mica llegenda urbana?
Es valora diferent si és una noia o un noi?
Només hi ha una o hi ha moltes primeres vegades perquè es tracta d’anar aprenent?
Es tracta d’anar-te coneixent i descobrint que
t’agrada i què dona plaer?

El sentiment de propietat en la parella

En una parella som de l’altra persona...?

Rama > No soy “tu” novia, de hecho no soy novia de
nadie...
Carlos > Estamos saliendo.
Rama > De momento.

•
•

Quan s’està en una relació de parella, d’alguna
manera som de l’altra persona?
Què hi ha al darrera del substantiu esposa o
espòs?

La pornografia

El porno és una bona escola de sexe...?

Rama > No consumo porno.

•

El gènere té un paper rellevant en el fet de
consumir porno?

Carlos > Los porros te pueden joder las neuronas.
Rama > ¿Y el porno te hace más listo?
Rama > Siempre es un tío mete y saca mete y saca, y
a las tías nos hacen parecer sometidas que...
Carlos > Bueno, cuando son lesbianas es otra cosa.

•

El plaer està equilibrat en el porno hétero o
bàsicament cerquen el plaer dels homes?
El porno és realitat o és ficció?

•

L'amor romàntic

El sexe i l’amor han d’anar junts...?

Marta > Tia, hi ha un amic del meu germà que diu que
ets l’amor de la seva vida.
Les relacions de parella són per tota la vida o són
coses de contes de princeses i prínceps?
Miley > voldria follar amb ell, no tot en aquesta vida
son cors i collonades d’aquestes.
Joana > És clar. I dubto molt que estigui enamorada,
potser vol follar amb ell, no?
Joana > Ho dius com si fos una cosa dolenta voler
follar.

•

L’amor i el sexe van de la mà o no té perquè?

Miley > Has vist massa pelis romàntiques > no sempre •
gana l’amiga guai que espera pacientment...

La visió de l’amor típica de cert tipus de pel·lícules o contes ens ajuden o en el fons ens acaba
fent mal?

•

En quines ocasions pot estar bé el sexe plisplas i en quines no?
Quan una de les dues persones vol només sexe
i l’altra vol una altra cosa, què pot passar?
És igual per als nois que per a les noies?

Miley > Ella sap que un cop te la tiris ja està?

•
•

L'anticonceptiu d'urgència

Quan s’ha d’arribar a la pastilla del dia després ha fallat alguna cosa...?

Marta > Hòstia, Joana, que m’havies espantat. Ja
estava pensant on aconseguir la “pastilla del día después”, o alguna cosa.
Miley > Es diu la pastilla del día después perquè
només funciona el día después, lo pillas? Ahora no le
serviría de nada, porque estaría de unos cuantos días
más.

•
•
•

Aquesta mesura d’urgència per a què serveix i
per a què no?
Quin marge de temps hi ha per utilitzar-la i com
es pot aconseguir?
És una mètode anticonceptiu o millor no haver
de fer-ho servir mai?

Dialogar sobre la sexualitat

Parlar en el moment ajuda o talla el rotllo...?

Carlos > ¿Follamos o qué?
•
Rama > No sé. No tenemos que hacer un plan detallado ahora mismo, ¿no?

A què pot ajudar parlar de sexe (què vull i què
no, què m’agrada...) amb l’altra persona?

Rama > Hola? Para. Paraaaaa. Respira. ¿Prefieres que
nos hagamos una paja?

Les opcions sexuals i les identitats

Tothom som alhora normals i som especials...?

Lluís > No sóc gai. O sí. No sé. No m’agraden els tios.
Però tampoc m’agraden les ties. De fet el problema
més aviat és que... em miro al mirall i no sé, és com
si el cos que tinc no fos el meu cos, com si no em
reconegués.
Carlos > Vols ser dona?
Lluís > No.
Carlos > Però no et trobes còmode al teu cos d’home.
Lluís > No.
Carlos > No t’agraden les ties...
Lluís > No.
Carlos > Però tampoc t’agraden els tios...
Carlos > No sé si ho acabo d’entendre.
Lluís > Jo tampoc.

•
•

Carlos > Ets lesbiana.
•
Joana > Sóc bisexual. O no sé, quina mania amb posar
noms a tot.
•

És difícil acceptar o expressar certes orientacions sexuals?
Costa cap a dins o cap a fora?

Tothom se sent còmode dins de certes categories (com noia o noi)?
Què implica no seguir els estàndards pel que
fa a la identitat, vivència del cos o orientació
sexual?

Lluís > Doncs a las notícies va sortir un noi que el van
apallissar fa no gaire.
Carlos > Ja, tio. Quina merda.

•

Quin problema tenen les persones porten tan
malament la diversitat?

Carlos > Es veu que ara està de moda. Sí, hi ha fins i
tot gent que es denomina pansexual. Està de moda
ser lesbiana.
Rama > Carlos, la identidad sexual no es ninguna
moda.

•

Per què es fan campanyes sobre la diversitat
sexual o per sensibilitzar sobre les realitats
LGTBI?

Marta > De fet, t’estima amb bogeria.
•
Miley > I qui t’estima...
Joana > T’accepta.
Miley > I què és el que significa estar amb ella? La
pressió social? Això està canviant, a ningú li importa si
surts amb un home o amb una dona.
Joana > Home, això no és del tot veritat.

Com hem d’actuar les persones del voltant
davant de certes opcions que són més difícils o
incòmodes?

Els referents en temes de sexualitat
Qui ens pot donar un cop de mà...?

Rama > ¿Sabes que la pornografía es la peor manera
de saber cosas de sexo, no?
Carlos > ¿Y qué hago? ¿Le pregunto a mi madre?
Rama > O a colegas. Es lo que hago yo.

•

De què o de qui ens podem fiar sobre qüestions
de sexe?

Lluís > He parlat amb la meva tutora i encara que jo
volia anar a teràpia, ella em va dir que no em precipités, que no he de tenir tot resolt ja.

•

Ens quins casos podem necessitar ajuda de
qualsevol tipus (física, psicològica...)?

