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 Anem de... Festa Major 
 

OBERTURA    música 1 
 
SALUTACIÓ INICIAL  (Director) 
 
INICI 
(Dos nens caminen per l’escenari, van xerrant. S’apropen al micròfon i sentim 

la seva conversa.) 
 

DAVID:  Te’n recordes que demà tenim reunió de la comissió de festes, 
oi? 
 

MANSOUR: Ostres és veritat! Ja me n’havia oblidat. 
 

 DAVID:  Així, què..? No has pensat res? No ens aportaràs cap idea?, 
cap de les teves? 
 

MANSOUR: I és clar que sí! Saps que sempre podeu comptar amb mi, 
per a qualsevol cosa. 
 

( entren dos nenes més i caminen per la part posterior de l’escenari) 
 
DAVID: Mira, l’Anna i l’Andrea! Ei, ei! Veniu cap aquí! 

 
  MANSOUR: Elles també són de la comissió de Festes. Ei, escolteu, 
veniu  un moment! 

 
ANNA: Hola! 

 
ANDREA D: Hola! Quina casualitat, estàvem parlant de vosaltres. 

 
ANNA: Recordeu que demà ens hem de trobar per elaborar el programa 

de festes? 
 

DAVID: Sí, sí justament n’estàvem parlant. 
 

ANDREA D: Ostres jo me n’havia oblidat! A quina hora és la reunió? 
  

MANSOUR: Hem quedat a l’ajuntament a les sis de la tarda. 
 

DAVID: Jo ja faré un truc a tothom per recordar la reunió, que sempre hi 
ha algun despistat que se n’oblida! 

 
ANNA: Molt bé, doncs fins demà! 

 
ANDREA D: Fins demà nois, adéu siau! 

 
DAVID: Adéu, adéu ! 
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     MANSOUR: A reveure ! Fins demà! 
 
(surten de l’escenari, es fa fosc per donar a entendre que ha passat un dia. 

Tornem a il.luminar-ho tot i surten dos nens portant els programes de 
festes. Els pengen en un costat) 

 
Tots: - QUE COMENCI LA FESTA! 
 

CERCAVILA                     música 2    (“Vine a la festa”) 
 
(Els nens petits desfilaran acompanyats de cap grossos, dimonis i un drac 

que portaran els nens grans. 
Entraran des del carrer, passaran davant el públic i aniran als vestidors. Allà 

es preparen per a fer el seu número) 
 

( mentre es preparen els petits, es fa el pregó) 
 
  

PREGÓ 
 
(L’alcalde i la regidora entren acompanyats dels convidats. Saluden al poble 

i presenten els convidats d’honor) 
 
      ALEX (alcalde): Bona tarda papiolencs i papiolenques!  

Un any més la nostra Festa Major s’ha convertit en un punt de trobada .  
Aquesta festa és sinònim de veïnatge, de treball, d’imaginació, de suor, 
d’inventiva, d’ajuda, de bona sintonia.... D’una altra manera no es podrien tirar 
endavant cap dels treballs.  
Us desitjo que passeu uns dies alegres i divertits i ara dono la paraula a la 
nostra estimada regidora. 
 

LAIA (regidora): Bona tarda a tothom! 
Hem esperat tot un any per a poder fer un parèntesi a la feina, per canviar la 
rutina, per viure aquesta explosió de joia i de disbauxa!  
Per a gaudir un altre cop de la nostra Festa Major! 
 
I com que la gresca no està barallada amb la cultura, abans no s’omplin els 
carrers de músics,  gegants, cap grossos... vull fer esment d’una de les nostres 
escriptores més il·lustres, que si encara visqués,  enguany faria cent anys!  
 
Va escriure contes i novel·les rellevants com “Aloma”, “La plaça del Diamant”, 
“El carrer de les Camèlies”, “Mirall Trencat” i moltes altres. Aquestes obres les 
heu pogut llegir, o veure-les al teatre o fins i tot alguna a la televisió. 
Sigui aquest el nostre petit homenatge en el centenari del seu naixement per a 
la nostra estimada i emblemàtica MERCÈ RODOREDA!   PER MOLTS ANYS!!! 
Desitjo que passeu unes bones festes i ara dono pas al nostre convidat 
d’honor, bé aquest any no serà un  convidat, seran ... convidats. 
És un honor tenir amb nosaltres.....! No un....! Dos presidents de la Generalitat!! 
El senyor Jordi Pujol i el senyor Pasqual Maragall!! 
 

ALEX I LAIA: Bona  Festa  Major!! 
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PARÒDIA de JORDI PUJOL i PASQUAL MARAGALL          (Bruno i Dani) 
 
JP: Renoi, què hi fas tu aquí, Pasqual ? ...si el convidat d’honor sóc jo...! 
PM: hi...hi...hi... és a mi que han convidat per a fer de pregoner... 
JP: Carat, ja veig que haurem de fer-ho plegats... Qui deu haver estat el 
graciós? 
PM: Graciós o no, aquí estem tots dos i ... endavant...!!! 
 
PM: Bona tarda papiolencs i papiolenques...  
JP: Bona tarda a tots i a totes... 
JP: Voldria començar donant les gràcies a l’Ajuntament del Papiol per haver 
tingut la generositat de convidar-me, més ben dit (mirant de reüll a PM) 
convidar-nos a llegir el pregó que inicia aquesta FESTA MAJOR. 
PM: T’has oblidat en aquest agraïment de dir que és per a tots dos un privilegi, 
una mostra d’hospitalitat... i puc afegir  que jo aquí, em sento com a casa, ja 
que us he de confessar que El Papiol em porta uns records de joventut, de 
quan jo anava a les Escletxes amb la meva colla... 
JP: Caram, et penses que en tens tu l’exclusiva d’això de les Escletxes, jo... ja 
hi jugava a cuit i amagar... quan tu ni caminaves encara...i potser duies 
bolquers...  
PM: Ja es nota que ets més vell...ja. 
JP: Deixa’t de romanços i anem per feina. 
 
PM: Avui comença la vostra festa!!! 
La del barri, La del poble, La de la gent, 
La que us  farà, durant uns dies, oblidar els neguits, 
La que us convocarà al carrer a manifestar-vos contra l’avorriment, 
La que truca a la porta de casa i passa sense demanar permís amb l’olor de 
nits sense dormir i el gust de matins de passejades... 
 
JP: Aggg, aggaa.. Deixa’t de poesia, que el poeta era el teu avi!. (dirigint-se a 
JM) 
A mi m’agradaria recordar-vos tot allò que el meu partit i jo hem fet per  
Catalunya i que si no fos per nosaltres i el nostre esforç.... 
 
PM: No fotem, home... que aquí no hem vingut a fer un míting! Que estem de 
Festa Major!   
 
JP: Festa Major, Festa Major........ Va ser en un ball de festa Major que vaig 
veure per primer cop la Marta i en vaig quedar enamorat...! 
 
 PM: Què “ligooon”! Eh, eh,  no et pensis, que jo també tinc els meus records 
d’amors de Festa Major...  Ah! I aquí no faltarà pas qui s’enamori durant 
aquestes festes!  
 
JP: Bé, estimats papiolencs i papiolenques, que passeu unes bones festes! 
PM: A tots vosaltres, als que sou d’aquí de fa generacions, i als que acabeu 
d’arribar, gaudiu d’aquestes festes que comencen....Ja! 
 
JP i  PM: Ah! Un moment! Catalans, catalanes....Visca Catalunya!! 
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EL CAVALL ARMAT                                (Ed.Infantil es col.loquen) 
 
ANDREA D: Ara comença la festa de veritat! 
 
CARLA: Després del cercavila, és el moment dels més petits. 
 
ANDREA D: EL CAVALL ARMAT!. Una mica d’història. 
 
CARLA: El cavall Armat és tot un símbol al Papiol!  Un gran monstre ple de 
foc, fum i petards recorre tots els carrers del poble amb l’ajuda dels diables i 
els grallers. 
Per bé que només té 10 anys, sembla que sempre hagués estat amb 
nosaltres. 

música 3 
 

DIABLES I GRALLERS                               (Ed.Infantil es col.loquen) 
 
LEA: Els components del cercavila, ara passaran i ens mostraran les seves 
habilitats. 
 
JOEL:És el torn dels diables i grallers! 
 
LEA: El foc i la música s’uneixen per acompanyar el Cavall Armat i donar un 
toc de color i emoció a la Festa Major. 
 
JOEL: Amb vosaltres.... DIABLES I GRALLERS! 

música 4 
 

LA CORAL                                                    (Ed.Infantil es col.loquen) 
 
ANDREA D: La música no pot faltar en una festa! 
 
CARLA: Sí, noia però , quina música....! No m’agrada gens, és un “rollo”! A 
mi m’agrada Rianna, hip-hop.... 
 
ANDREA D: Home, això és música moderna! Ara es tracta de la música 
tradicional.  
 
CARLA: Ja! Vols dir la dels nostres avis. 
 
ANDREA D: Sí, i la tradició musical ens ve de la mà d’una Coral. 
 
CARLA: Estimat públic! La coral infantil! 

música 5 
 

GEGANTS I CAP-GROSSOS                            (Ed.Infantil es col.loquen) 
 
FRANCO: Gegants i cap-grossos presideixen cercaviles de Festes Majors. 
JORGE: Petits i grans els segueixen saltant i ballant. 
FRANCO: Que saltin!,  Que ballin! 
JORGE: Són els gegants i els cap-grossos! 
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música 6 
 

BALL DE LES PEDRETES                      (Primer  es col.loquen) 
 
Laura C: Ostres noia, que divertit va ser el cercavila! M’ho vaig passar d’allò 
més bé!  FENOMENAL! 
Wrilane: I el pregó...? Com vaig riure! Feien molta gràcia els dos 
expresidents! 
Semblava un gag de POLÒNIA! 
 
Laura C: Doncs.., avui és el dia de les danses. No sé si podré veure-les 
totes, perquè he d’ajudar la mare. 
 
Wrilane: Jo aniré amb ella i els meus germans. 
 
Laura C: Ara faran el ball de pedretes, i aquest sí que el veuré. 
Aquest ball és un afegitó a l’acte segon dels Pastorets de la Sala Cabanyes 
de Mataró. 
El  seu nom ve de les pedres que els balladors porten a les mans i que 
colpegen rítmicament a manera d’instrument de percussió. 
 
Wrilane: Sí, sí ja ho sabia i també que és ballat per nens petits. 
Ara seran els nostres amics de primer qui ens faran una demostració 
d’aquest ball. 
 Estimat públic... amb tots vosaltres els alumnes de primer i el ball de les 
pedretes!  

música 7 
 

BALL DE BASTONS                                (Segon  es col.loquen) 
 

LAURA B: Hola noies! ... arribo súper cansada, anit vaig fer amistat amb 
la colla dels bastons.  Són súper agradables, els vaig ensenyar una mica el 
poble i després em van ensenyar alguns passos del ball... és una passada, em 
va agradar molt, però això sí, ara estic cansadíssima.  
 

CARLA: Doncs així, ja t’hauran explicat que l’origen del ball de bastons 
sembla ser que és ramader o agrícola.  Sembla que tractava de la 
supervivència i que els bastons d’avui eren primitivament els garrots utilitzats 
per remoure la terra abans de descobrir l’aixada o per controlar els ramats a les 
pastures. 
 

LEA: Els nostres petits bastoners ens fan reviure aquelles antigues 
representacions tot realitzant un ball amb música i coreografia pròpies....... 
Els alumnes de segon ens ofereixen .... EL BALL DE BASTONS! 

música 8 
 

ENTRADA DEL BALL DE LES GITANES          (C.Mitjà  es col.loquen) 
  

JOEL: Senyors i senyores, continuant el programa de les nostres festes, 
us convidem a veure la dansa del BALL de GITANES, però  abans us 
n’explicarem el seu origen. 
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ARREL: El ball de les gitanes entès  com a tal,  data del s.XVIII. Aquest 

nom és degut a que les dones portaven uns vestits estampats molt cridaners, 
que es feien a partir de retalls, de caps de les peces de tela o de les banderes. 
Les banderes eren els trossos de teixit que servien per fer les mostres que 
ensenyarien els viatjants comercials. 
 

CLAUDIA: Una altra versió seria que alguna tribu de gitanos va introduir 
aquesta dansa a la nostra terra deixant-la arrelada a la comarca del Vallès. És 
un ball alegre, amb vestits de colors, molt diferent de la solemnitat que sol 
haver-hi  en la resta de danses catalanes. 
 

ARREL :També podria significar l’alegria dels treballadors que 
provinents de l’agricultura, es van dedicar a la indústria tèxtil, d’aquí la seva 
localització al Vallès. 
 

CLÀUDIA: I ara sí, els nens i nenes de 3r i 4t representaran l’entrada del 
ball de gitanes alegres, i vistoses, com a símbol de la integració entre els 
pobles. Normalment, el ball de gitanes es balla per Carnestoltes  i és típic del 
Vallès. 

música 9 
 
FALCONERS                                                  (C.Mitjà  es col.loquen) 
 

SERGI: Hola, ja sóc aquí, pensava que no arribava, m’he trobat amb el 
Josep, el de la plaça i s’ha descarregat amb mi, m’ha dit que el ball de les 
gitanes ha estat molt bé, però que ell no ha pogut seure, que no hi ha dret, que 
faltaven cadires...., tu que en penses?... 
 

FRANCO: Mira, què hi farem..., no pot sortir tot al gust de tothom, fem el 
que podem... 
 

JORGE:  La veritat és que tothom està col·laborant molt, la gent està 
molt contenta, què vols que t’hi digui. 
.. 

SERGI: Per cert, han arribat ja els falconers? 
 

FRANCO: Sí, estan a la Casa de la Cultura escalfant i  assajant,com 
sempre  fan abans de començar. 
 

JORGE: Jo tinc molta curiositat, mai els havíem portat a la nostra festa, i 
estic impacient per veure’ls. 

 
SERGI: Doncs si t’interessa et diré que “Els falcons” s’introdueixen a 

Catalunya durant el primer terç del s.XX; es basen en els “sòkols” txecoslovacs. 
Eren un grup de gimnastes que seguien un mètode educatiu i culturitzador. 
A Catalunya els Falconers són populars ja que valorem el respecte, la 
fraternitat, i la solidaritat. Va haver-hi una època en que estaven prohibits, però 
van tornar a reeixir a partir dels anys 70. 
A la nostra terra els falcons es compenetren bé amb els castellers, tot 
compartint tècnica i solidaritat. 
Les figures dels falconers són molt vistoses. 
 



 8

JORGE: Doncs anem, els donem la benvinguda i que comenci 
l’espectacle.   
Els nens de 3r i 4t us en faran dues d’elles: LA PIRÀMIDE i  LA PIRA 

música 10 
 
BALL DE DIABLES 

 
ANNA: El ball de Diables és una de les tradicions més arrelades 

inicialment a Catalunya, i posteriorment al país Valencià i a les Balears. 
La síntesi del ball de diables és una representació teatral de la lluita del Bé 
contra el Mal. 

 
AITOR: El foc és un vincle fortament associat al món del dimoni. El tirar 

foc és un fet característic, d’indiscutible lligam, en les colles de Ball de Diables. 
Aquest col.lectiu, entusiasta, divertit i amb gresca com cap altre, és el sobirà 
d’una festa que està plena d’olor a pólvora, De sinuoses boires de fum només 
diluïdes per una lluminària d’espurnes incandescents. 

 
ANNA: Fantàstic, m’encanta!   Els esclats, la lluentor del foc, el fum, el 

retronar dels timbals.....! És una sensació única! 
 

AITOR: A mi també és una de les coses que més m’agrada de la festa. 
Però ara ja n’hi ha prou d’explicacions, que avorrirem al personal! 
Sense més preàmbul veiem el petit esquetx que representen els alumnes de 
cinquè, vol ser un homenatge a totes i cadascuna de les colles disseminades 
per arreu de pobles i comarques del nostre país. 

 
ANNA: Amb vosaltres un grup d’alumnes de cinquè... Ball de Diables! 

 

(5è A entren amb    música 11 ) 
 

BALL D’ENVELAT 
 

ANDREA L: Hola Victor, has vist els dimonis? Què “guais”! Què guapos! 
 

VICTOR: Sí, m’han agradat molt! . L’any vinent jo hi participaré també! 
 
ANDREA L: Mira, tu, l’Arnau! Que no havia de venir a preparar l’envelat 

també? 
 

VICTOR: Ei, Arnau, vine cap aquí! Què no  ens tocava a nosaltres 
preparar tot això? 
 

ARNAU: No us assabenteu de res, eh? No us en  recordeu que va 
haver-hi un canvi! Mira ja ho estan fent aquells altres. 
 
( un grup d’alumnes va preparant la plaça: escombren, treuen les taules, 
col.loquen banderoles…..) 
 

VICTOR: Escolta, tu. Ara em ve al cap  “La plaça del Diamant”  de la 
Mercè Rodoreda. No parla d’un envelat? 
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ARNAU: Ai, Victor! Sens campanes i  no saps d’on vénen! 
(dirigint-se cap al public) 
Segur que molts de vosaltres recordeu aquell personatge de la novel.la “La 
Plaça del Diamant”: Natàlia, “La Colometa”, una dona com tantes d’altres a qui 
la guerra destrossà la vida i les il·lusions.  
 

VICTOR: Ara ho recordo! Quan ballava en aquell envelat. En aquella 
plaça del barri de Gràcia per la Festa Major. 
 

ANDREA  L: Nosaltres també anem a ballar quan estem de Festa Major 
i avui ho fem en aquesta plaça nostra tan particular… 
Mentre fan els preparatius  recitarem en honor a la Mercè Rodoreda el següent, 
escrit del Joan Ollé i musicat per en Ramon Muntaner: 
 
 
Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant. Aparador de joguines, 
cançons fàcils de cantar. Cançó d’un temps de tramvies i carrers mal 
empedrats; dies de sol i de pluja barri amunt i barri avall. Nits de lluna plena... 
Somnis d’envelat... Bella com una princesa d’algun vell conte d’infants, et veig 
ballar un vals de punta a la plaça del Diamant. I tu, al terrat, estenent la roba o 
asseguda cosint sola, amb la tarda, i voltada de baranes, de vent i de blau. 
Sentir que passen els dies com si fos un joc d’atzar: Una rosa per Sant Jordi i 
flors negres per Tots Sants. Xerrameca de botigues, coloraines de mercat; olor 
de sofre i de lluna cada nit de Sant Joan. Nits de lluna plena... Somnis 
d’envelat... L’ocell de la jovenesa pren el vol mirall enllà: valsos que van i que 
vénen a la plaça del Diamant. I tu, al terrat, estenent la roba o asseguda cosint 
sola, amb la tarda, i voltada de baranes, de vent i de blau. Llargues tardes de 
diumenge, polsim de lluna als terrats, quietud d’hivern al vespre quan es fa fosc 
aviat. Sentor de rosa perduda, claror de vidre entelat, joguina feta malbé, 
cendra d’ocell estimat. Nits de lluna plena... Somnis d’envelat... I quan la cançó 
s’acabi una altra en començarà, car tot gira, com els valsos de la plaça del 
Diamant.  
 

VICTOR: I ara sí, tothom a ballar! 
 

TOTS: A ballar!  VISCA LA FESTA MAJOR!! 
 

(5è B actuen) 

música 12 
 
(Un cop acabada la música es posicionen tots els nens a l’escenari per a fer el 

Cant Final) 
 
Presentació del Cant Final       (Un nen) 
 

CANT FINAL   música 13 
 

DIAPOSITIVES     +  música 14 
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Festa Major  
 

Orquestra 
 
A  
 
Mil – banderes, prenen el vol 
sotael cel daurat. 
Guarniments - ,  omplen carrers, 
tota la gent somriu. 
 
A 
 
Cada balcó -  , té un domàs, 
farcit de colors. 
Poms de clavells - , llencen olors, 
és – tot ja a punt. 
 
B 
 
És dia de fes – ta, tothom surt al balcó, 
balla la gegan – ta i ja és Festa Major ! 
 
Orquestra 
 
A A B 
 
FINAL     
 
Na, na, na, na 
ja és Festa Major!         (x 6) 
 
Ah! 

 
                                                                                              Festa Major - f.x.j.c.2008 


