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GUIÓ TEATRE PARES SANT JORDI 2016 
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NARRADOR: Sigueu tots benvinguts al país dels somnis. Totes i cadascuna de les persones que seran aquí han vingut 

d’un país molt, molt llunyà. És un país al que costa molt d’arribar, si nosaltres hi volguéssim anar hauríem de fer el 

següent:  agafar l’autobús, el metro, l’avió, un vaixell, cavalcar una bona estona i després caminar moltíssim fins a 

trobar una boira espessa i abundant, tenint molt i molt de compte de no caure pels precipicis o barrancs que 

envolten aquest camí… Ara bé, com per nosaltres es difícil arribar fins allà, els habitants d’aquest país han vingut fins 

aquí… 

Aplaudiments i el narrador marxa 
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Escena 1: bosc dels somnis 

Entra la fada enamorada fent tombarelles i salts, recull una flor i la desfulla  

FADA ENAMORADA: M’estima, no m’estima (sospirant)… aix l’amor… 

Entra la fada despistada, ensopega amb un tronc i cau, s’aixeca espolsant-se el vestit 

FADA ENAMORADA: aix que passa? 

FADA DESPISTADA: hola, hooolaaaa    estava… estava buscant… que estava buscant? Que fas? Podem buscar el que 

estic buscant? 

FADA ENAMORADA: i que busques? 

FADA DESPISTADA: Doncs no ho sé però podem jugar a buscar el que estic buscant 

Entra la fada aventurera penjada d’una liana 

FADA AVENTURERA: Atenció fades del país dels somnis tenim un missatge de la reina de les fades: Aquesta tarda hi 

haurà una festa al bosc de les cuques de llum, estem totes convidades! 

FADA DESPISTADA: aaaaahhh això era el que volia dir 

Entren les fades entremaliades fent saltirons 

FADA ENTREMALIADA 1: holaaaa (ballant) festa! Festa! Visca la festa! 

Entra la fada de les flors 

FADA DE LES FLORS: holaa, us heu assabentat de la festa? 

FADES: si 

FADA ENAMORADA: hauríem d’anar a veure a la fada costurera perquè ens fes el vestit 

FADA DESPISTADA: que hem de fer? 

FADA DE LES FLORS: un vestit, vinga!, anem a buscar-lo 

FADA DESPISTADA: espera.. que hem de fer? 

Surten i entra la fada costurera carregada amb totes les robes i un costurer 

FADA COSTURERA: uufff cada cop que hi ha una festa aquest taller és una bogeria…robes per aquí… fils per allà 

Entren les fades entremaliades dansant i fent tombarelles 

FADA ENTREMALIADA 1: hola… ja tens el meu vestit? (busca entre les robes i comença a envoltar amb elles a la fada 

costurera) 

FADA ENTREMALIADA 2: i el meu? Que està per aquí? (tot buscant) 

FADA COSTURERA: que feu? 
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FADA ENTREMALIADA 1: busco el meu vestit 

FADA COSTURERA: un moment (cau enredada amb les robes) traieu-me aquestes robes, ajudeu-me! No em mireu 

Les fades entremaliades marxen rient, la fada costurera fa voltes i s’embolica encara més 

FADA COSTURERA: ajudeu-me!! Ajudeu-me!! 

Entren la fada enamorada, la fada de les flors i la fada despistada 

FADA ENAMORADA: que ha passat aquí? 

FADA COSTURERA: ajudeu-me! Traieu-me tot això 

FADA DE LES FLORS: (cridant) fada de les pólvores màgiques! (dirigint-se als espectadors) heu vist la fada de les 

pólvores màgiques? el públic respon Nooooooo!!! Doncs ajudeu-me a cridar-la: (tots cridant) fada de les pòlvores 

màgiques...fada de les pòlvores màgiques!!! 

Entra la fada de les pòlvores mágiques escampant les seves pòlvores per damunt del públic 

FADA COSTURERA: avui és el gran dia, la festa del NO DRAC és a punt de començar, i no tenim vestits per les fades 

(sanglota) 

FADA DE LES PÒLVORES MÀGIQUES: tranquils que amb una mica de gràcia i de màgia ho solucionarem de seguida 

(escampa les seves pòlvores màgiques) i tatatxan!! (treu del calaix els vestits) 

FADA COSTURERA: gràcies, moltes gràcies! 

Entren les fades a recollir els vestits d’una en una 

FADES: gràcies!!! 

Marxen les fades 

FADA COSTURERA: ara el vestit de la reina (agafa el vestit i marxa) 

Entra la fada pastissera amb un pastís inmens 

FADA PASTISSERA: uufffff ja tinc el pastís a punt per la festa 

Entra la fada domèstica netejant la pols amb un plomall 

FADA DOMÈSTICA: tot net, tot ben net per aquesta tarda, que brilli, que brilli tot i que faci molt bona olor, pols fora, 

puces i polls també! (passa el plomall per sobre de la fada pastissera i del seu pastís) 

FADA PASTISSERA: Compte!! Vés amb compte!! És el pastís per la festa!!! porta fruits del bosc: nabius, mores, 

maduixes, mel, canyella, vainilla i una mica de màgia 

FADA DOMÈSTICA: puc provar-ne una mica? 

FADA PASTISSERA: noooooooooooooo 

FADA DOMÈSTICA: sembla molt bo! 

Entra la fada de les llums 
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FADA DE LES LLUMS: hem de posar llums per tot arreu, que tot el bosc estigui ben il·luminat 

Entren les fades entremaliades tot enredant a les fades ja presents amb els llums 

FADA PASTISSERA: un moment, no hi ha més pastissos!! Deixeu-me anar que no estic per fer-ne cap altre! 

FADA DOMÈSTICA: deixeu-me! deixeu-me! els llums són per il·luminar el bosc no a nosaltres! 

FADA ENTREMALIADA 1: perdoneu..perdoneu..però es que estem tan emocionades!! 

Marxen les fades domèstica i pastissera 

FADA DE LES LLUMS: entremaliades ajudeu-me a posar els llums (col·loquen tots els llums) 

Marxa la fada de les llums i les fades entremaliades seuen mirant cap al públic 

FADA ENTREMALIADA 1: ssssshhhhhhhtttttt!! silenci... no digueu res, ara farem bromes a la resta de fades jijijiji, que 

els hi podem fer? mmm mmm podem posar lianes perquè s’enredin  

FADA ENTREMALIADA 2: o millor posem trampes jejeje 

Es senten uns sorolls i les fades entremaliades corren a amagar-se, llavors arriba la reina fada amb tot el seu seguici 

de fades 

REINA: criatures del bosc, avui celebrem la festa del NO DRAC, és un dia de joia, alegria i benestar per a tots els 

habitants d’aquest país. Per començar la nostra festa tenim l’honor de rebre... 

Es veu una bruixa amagada en un racó que després passa d’un costat a l’altre fent gestos de silenci 

REINA: la visita especial del mag Innombrable (redoblament de tambors) 

Entra el mag Merlí saludant i fent fumaroles 

MAG: fades del bosc, avui és un gran dia, la festa del NO DRAC, recordeu? (les fades seuen al voltant del mag per 

escoltar la història de Sant Jordi i el drac) 

MAG: fa molt, molt de temps un drac (explica un resum de la llegenda) pel bé de tots que el drac segueixi mort i que 

cada any celebrem la festa del NO DRAC, donem pas a la festa!! (més fum, la fada entremaliada 1 salta a sobre del 

mag i cauen tots dos) 

FADES: oooohhhhhhh (comença la festa, les fades fan la seva coreografia i surten) 

NARRADOR: quina festa, quina alegria...però hi ha una cosa (dirigint-se al públic) potser heu vist algú que no hi 

estava convidat? (públic: siiiiiiiiiii una bruixa!!) si senyor una bruixa...observem amb atenció que fa la nostra 

estimada bruixa (marxa) 
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Escena 2: bosc terrorífic 

BRUIXA 1: jajajaja festa de les fades bones jajajaja, nosaltres les dolentes també farem la nostra festa, jajajaja serà la 

nostra festa tenebrosa jajajaja... germanes, germanes, germanes!!!!!! veniu, tinc una notícia que us interessarà!! 

Entren les bruixes 

BRUIXA 2: que passa? que passa? explica’ns quines són aquestes notícies jijijiji 

BRUIXA 1:  a veure si ho endevineu... 

BRUIXA 3: ja sé, vénen a visitar-nos altres bruixes 

BRUIXA 1: no, no, no jajajaja 

BRUIXA 5: Canviem l’escombra per un aspirador? marxem de vacances? jijijiji 

BRUIXA 4: els nostres amics els esperits dolents són per aquí? 

BRUIXA 1: gairebé...les fades bones estan fent una gran festa per celebrar, com cada any, la mort del drac...tots són 

feliços... (es posa trista) 

BRUIXA 3: això els durarà poc, nosaltres les dolentes farem un altra festa per acabar amb aquesta alegria jajajaja 

BRUIXA 4: avui hi ha lluna plena, farem una festa terrorífica!! un aquelarre!!! 

BRUIXA 5: farem un aquelarre per reviure el drac? això és perillós, molt perillós 

BRUIXES: siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!! 

Les bruixes ballen la seva performance (música Igor) 

BRUIXA 4: aquí el llibre dels maleficis... 

BRUIXA 1: aquí les escombres... 

Les bruixes van preparant les coses per fer l’aquelarre (mentrestant surt el narrador) 

NARRADOR: (mirant els nens) què passarà? què faran les bruixes? (nens: una festa, un aquelarre) per què? (nens: per 

reviure el drac!!!) veurem que passa (i marxa de nou) 

BRUIXES: comencem!!!! jajajjajajajajaja (segueixen ballant al voltant del foc, fent crits i udolant com si fossin boges) 

BRUIXA 1: germanes...les paraules màgiques 

BRUIXES: barba de cabra...truges de porc...banyes de cérvol...cua de vaca que el malefici arribi a aquesta plaça!!!! 

Queda tot completament a les fosques i apareixen els dimonis, les bruixes estirades a terra en diferents posicions 

LUCIFER: qui gosa esguerrar la meva tranquil·litat? tenia un somni fantàstic, dominar el món!! 

Les bruixes s’aixequen sorpreses 

BRUIXA 2: nosaltres senyor (s’agenolla davant seu) volem portar el drac amb nosaltres, tothom és feliç i volem que 

aquesta felicitat acabi 
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LUCIFER: i per això goseu despertar-me? a mi que sóc el rei de les tenebres? (les bruixes reculen) 

LEVIATAN: sóc en Leviatan déu de l’enveja, també busco la felicitat però amb maldatttttt... 

MAMON: sóc en Mamon, déu de l’avarícia...que el món sencer sigui meu, només meu, perdó senyor (dirigint-se a 

Lucifer) nostre dels dolents 

BELSEGAR: sóc en Belsegar, déu de la mandra...el millor és no fer res, descansar plàcidament i deixar que tot passi 

(es recolza a terra per descansar) 

AMON: com goses dir això Belsegar? jo Amon com a déu de la ira estic d’acord amb la resta, portem de nou al drac 

BELZEBU: i que mengi molts animals, molta gent... perquè sóc en Belzebu déu de la golafreria 

ASMADEO: com a déu de la luxúria, jo Asmadeo espero que el drac no faci estralls de la meva bellesa, ni de les 

meves joies ni dels meus tresors  

LUCIFER: Amon ajuda a les bruixes a fer el malefici per reviure el drac 

AMON: si senyor 

La resta de dimonis marxen de l’escenari 

BRUIXA 1: Amon deixa’ns a nosaltres que som expertes en maleficis 

Amon també marxa 

BRUIXES: ronyons de rinoceront, cor de mamut, ulls de tigre...que els morts s’aixequin i vinguin amb nosaltres des 

del més enllà 

Les mòmies i els zombis s’aixequen de les seves tombes 

MÒMIES I ZOMBIS: Oooooh, ooooh.... 

Coreografía de Thriller. 

Surten mòmies i zombis, entra Lucifer i les bruixes s'amaguen 

LUCIFER: filles meves on és el drac? 

Entra Bruixa 3. 

BRUIXA 3:  senyor necessitem temps, espera una mica i tindràs noticies del drac. 

Surt Lucifer, entren les bruixes i busquen un llibre de maleficis 

BRUIXA 1: germanes ha estat una equivocació molt gran despertar als zombis i les mòmies en lloc del drac. 

BRUIXA 2: comencem!!! Que aquell que es pols s'aixequi de les seves cendres a la seva tomba, que surti de la foscor i 

respongui a les preguntes, nosaltres les fades del mal volem veure't. 

Entran els vampirs i les bruixes els miren sorpreses. 

VAMPIR 1: on és la festa? 
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VAMPIR 2: on són les noies boniques i els joves ben plantats? 

VAMPIR 3: necessitem alimentar-nos, necessitem sang fresca, vermella i amb bombolles!!!! 

VAMPIR 4: bruixes per què ens desperteu si no teniu el banquet preparat? 

VAMPIR 5: anem a buscar animals i persones per beure’ns la seva sang i perpetuar eternament... 

Surten els vampirs. 

BRUIXA 4: ufff, que estem fent malament? Revisem el nostre llibre. 

Entra Lucifer. 

BRUIXA 5: senyor, necessitem un consell per reviure al drac. 

LUCIFER: això és feina nostra. Asmadeo!!! Treballeu amb aquestes senyores i porteu una altra vegada el drac. 

ASMADEO: cap d'escorpí, cor de brètol, cua de serp,  i ales de griu... Drac ferotge dóna'ns el teu cos i la teva sang, 

vine aquí, obeeix les meves ordres. 

Entra el Drac entremig del nens demanant menjar. 

DRAC:  tinc gana, vull menjar... 

Ballen les bruixes, l’Asmadeo i el drac. Després surten. 

 

Escena 3: plaça d’un poble medieval 

NARRADOR: Nens aquest lloc és un poble medieval, que deu fer aquest senyor gran tan solitari? 

Surt. 

Sant Jordi jubilat assegut en una taula llegint un llibre... 

SANT JORDI:  Joana!!! Porta'm una tassa de xocolata amb melindros, que vull celebrar alguna cosa, no sé... 

Entra la Joana, una cuinera bruta i esparracada amb una tassa de xocolata i uns melindros. 

JOANA: Senyor, les seves ordres són desitjos per a mi. 

SANT JORDI: Uummm que bo!!! (menja i després s'aixeca). L'edat no perdona, em fan mal els ossos i els músculs, 

això de fer-se gran, és molt dur... 

JOANA: Cavaller Sant Jordi no s'oblidi, avui celebrem el dia de les justes. 

SANT JORDI: Que el mosso de les quadres prepari el meu cavall, que l'armer i el ferrer preparin l'armadura. Espera 

Joana, per cert, què es celebra? 

JOANA: El dia que vostè va vèncer el drac ferotge . (Surt la Joana fent gestos de que Sant Jordi no s'entera...) 

S'escolten tambors per darrera, entra el bufó tocant el timbal i darrera el missatger, la gent del poble s'apropa. 
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POBLE 1: Què ha passat? 

POBLE 2: Avui és el dia de les justes. 

POBLE 3: Ssssssshhhhhhhttttttt, escoltem...  

MISSATGER: (Desplega el pergamí). La princesa Cleodolinda envia el següent missatge, dos punts, avui dia grandiós 

on recordem la mort del drac, dia de festa, dia de justes. (treu el seu mocador, plora una mica i es neteja el nas) El 

drac i d’altres criatures del més enllà aguaiten el poble. Busquem al cavaller Sant Jordi per lluitar contra el drac i els 

seus amics. Si algú del poble sap on està que ho comuniqui a palau. 

SANT JORDI: (S'aixeca). Jo sóc el cavaller Sant Jordi, però estic jubilat i la Llei 1248/3 diu que no puc lluitar contra 

monstres, a més estic molt desgastat... 

MISSATGER: bufó porteu-me el quadre. 

BUFÓ: (Entrega el quadre). Aquí té senyor. (Fa una reverència). 

MISSATGER: cavaller, aquesta és la princesa que demana ajuda. (Mostra el quadre a tots). 

SANT JORDI: Oooooh, que bonica és, la més bella, la més guapa... per ella faria el que fos. 

MISSATGER: Llavors, lluitarà contra el drac? 

POBLE: Sant Jordi, Sant Jordi!!! 

SANT JORDI: Un moment, que vingui la princesa en persona per parlar del tema. 

Surt el missatger, el bufó i el poble. 

SANT JORDI: Que faré amb el drac? Estic vell i corromput, la meva espasa i armadura estan oxidades i el meu escut 

amb forats. Faré una reunió. (Crida). Reunióóóóó!!!!! 

Entra la Joana, la jardinera, la bugadera i l’armer. 

SANT JORDI: Senyors, quina estratègia podem prendre per derrotar al drac? 

BUGADERA: (Ballant sevillanes). Jo podria ballar amb el drac i ensenyar-li els meus nous passos i quan estigui distret 

ñammmm. 

SANT JORDI: No aniria bé, al drac no li agraden les sevillanes, li agrada el rap. 

JARDINERA: Jo li ensenyaria a fer teatre, viatjaríem pel món fent espectacles... 

SANT JORDI: Em sembla que no és bon actor... 

JOANA: El millor és que li ensenyem bons modals i es quedi al poble per a que ens protegeixi, que sigui el nostre 

amic. 

ARMER: No diguis bajanades. Lluita, lluita!!! 

SANT JORDI: Tens raó armer. Sóc un cavaller, lluitaré i lluitaré... (la Joana, l’armer, la jardinera i la bugadera se 

n'alegren i juguen a fer palmes). 
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S'escolten timbals, entra el bufó, el missatger, la princesa i les donzelles. 

MISSATGER: Senyors:  la princesa. 

Tots fan reverència i Sant Jordi corre cap a ella per donar-li un petó a la mà.  

SANT JORDI: Princesa, que guapa!!! 

PRINCESA: Cavaller!!!!, no has canviat en tot aquest temps, i jo estava molt preocupada, ara no puc anar al gimnàs 

per posar-me en forma. Cavaller, pots lluitar contra el drac? 

SANT JORDI: Princesa!!!! Ja tinc la solució, senyors la meva armadura. (Entra l'armer i vesteix de cavaller al Sant 

Jordi). Que vingui el drac. 

Entra el drac. 

DRAC: Tinc gana, vull menjar... 

Sant Jordi es posa en guàrdia i el drac ataca, es trenca una ungla i al Sant Jordi se li trenca la espasa. 

DRAC: (Crida). Ahhh quin mal, se m'ha trencat una ungla!! Sense la ungla no puc caçar, no puc fer res. (Plora una 

mica). 

SANT JORDI: A mi se m'ha trencat l'espasa. (Es lamenta). Ayyyy això de fer-se vell , els dos tenim molts anys a sobre, 

som dos vells desmanegats, amics? 

DRAC: Amics, on signem l'acord de pau? Un moment, però menjaré? 

SANT JORDI: Les criatures que han vingut amb tu seran el teu menjar.  

PRINCESA: Visca Sant Jordi!!! 

Ball final 


