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23	  de	  desembre	  de	  2014	  
de	  9’30	  a	  10’45h	  –	  Cicle	  mitjà	  i	  cicle	  superior	  	  

d’11’15	  a	  13	  h	  –	  Infantil	  i	  cicle	  inicial	  
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	   Il·luminació	  
	   Direcció	  
	   	  
Primera	  part	  

Benvinguda	  
Recomanacions	  
Introducció	  
Escena	  1.	  3r	  A	  –	  Cor	  Fort	  (Gerónimo	  Stilton)	  –	  Manu	  Guix,	  Enric	  Llort	  
Escena	  2.	  3r	  B–	  Fantasia	  (Gerónimo	  Stilton)	  –	  Manu	  Guix,	  Enric	  Llort	  
Escena	  3.	  4t	  A-	  	  I	  just	  can’t	  wait	  to	  be	  a	  king	  (The	  lion	  King)	  –	  Linda	  Solomon	  
Escena	  4.	  4t	  B	  –	  Do	  you	  love	  me	  (Dirty	  Dancing)	  –	  South	  Korean	  
Escena	  5.	  4t	  C	  –	  We	  are	  all	  in	  this	  toghether	  (High	  School	  Musical)	  –	  David	  Lawrence	  
Escena	  6.	  5è	  A	  –	  	  Uh!	  Oh!	  No	  tinc	  por!	  (Musical	  Súper3)–	  Marc	  Parrot	  	  
Escena	  7.	  5è	  B	  –	  Súper	  avis	  (Connectem)	  –	  Marc	  Parrot	  
Escena	  8.	  5è	  C	  –	  Sóc	  així	  (Connectem)	  –	  Marc	  Parrot	  
Escena	  9.	  6è	  A	  –	  You	  aret	  he	  one	  that	  I	  want	  (Grease)–	  John	  Farrar	  
Escena	  10.	  6è	  B	  –	  Hello	  Dolly	  –	  Jerry	  Harmann	  

Fi	  de	  la	  primera	  part	  
	  
Segona	  part	  

Benvinguda	  
Recomanacions	  
Introducció	  
Escena	  1.	  P3	  A	  i	  P3	  B	  -	  	  Petit	  meu	  (Dumbo)	  –	  Oliver	  George	  Wallace	  	  
Escena	  2.	  P4	  A	  i	  P4	  B	  –	  Aquella	  estrella	  d’allà	  (Peter	  Pan)	  –	  Sammy	  Fain	  &	  Sammy	  Cahn	  
Escena	  3.	  P5	  A	  i	  P5	  B	  –	  El	  més	  fonamental	  (Mowgly)	  –	  Terry	  Gilkinson	  
Escena	  4.	  P5	  A	  i	  P5	  B	  –	  Rudolph	  the	  red	  noised	  reindeer	  –	  Robert	  L.	  May	  
Escena	  5.	  1r	  A	  –	  Vens	  a	  fer	  un	  ninot	  de	  neu	  amb	  mi	  (Frozen)	  –	  Kristen	  Robertson	  
Escena	  6:	  1r	  B	  –	  Vol	  Volar	  (Frozen)	  –	  Kristen	  Robertson	  &	  Robert	  López	  
Escena	  7.	  2n	  A	  –	  Wimoweh	  (The	  lion	  King)-	  Linda	  Solomon	  
Escena	  8.	  2n	  B	  –	  Do	  Re	  Mi	  (The	  sounds	  of	  music)	  –	  Richard	  Rodgers	  

Fi	  de	  la	  segona	  part	  
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DEDICATÒRIA	  
	  
	  

	  
A	  tothom	  que	  pensi	  

que	  el	  món	  sense	  música	  
	  seria	  com	  un	  dia	  sense	  somnis.	  

	  
Sadurní	  Solà	  i	  Gómez	  

Desembre	  2014	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



UN	  MÓN	  DE	  PEL·LÍCULES	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
TEXT:	  Sadurní	  Solà                                                                          	  
COL·LABORADORS:	  Sergi	  Pérez,	  Meritxell	  Esparrach	  
REVISIÓ	  DEL	  TEXT	  I	  CONSELLS	  ESCÈNICS:	  Maria	  Castillo	  (directora	  de	  l’escola	  de	  Teatre	  de	  Piera)	  
MÚSICA:	  Oliver	  George	  Wallace,	  Sammy	  Fain	  &	  Sammy	  Cahn,	  Terry	  Gilkinson,	  Robert	  L.	  May,	  Kristen	  Robertson	  &	  Robert	  López,	  
Linda	  Solomon,	  Richard	  Rodgers,	  Manu	  Guix,David	  Lawrence,	  South	  Korean,	  Tim	  Rice	  &	  Elton	  John,	  Marc	  Parrot,	  John	  Farrar,	  
Jerry	  Hermann	  
Desembre	  2014	  
	  

	   4	  

AGRAÏMENTS	  
	  
Donem	   les	   gràcies	   a	   tots	   els/les	   mestres	   de	   l’escola	   les	   Flandes	   per	   fer	   possible	  
aquesta	  cantata.	  

	  
A	   tots	   els	   nens	   i	   nenes	   de	   totes	   les	   classes	   per	   interpretar	   les	   cançons	   amb	   gests	   i	  
coregorafies	  mirant	  de	  dir	  més	  que	  paraules	  i	  per	  fer	  de	  bons	  espectadors.	  	  

	  
També	  volem	  agrair	  al	  Gerard	  Pujol,	  a	  l’Izan	  Alcalde,	  a	  la	  Lola	  Aguilar,	  al	  Joel	  Terrón,	  
a	   l’Arnau	   Medina,	   al	   Genís	   Gratacós	   i	   a	   la	   Rita	   de	   Veciana	   fent	   d’actors	   i	   actrius	  
dedicant	  hores	  del	  pati	  i	  fora	  de	  l’horari	  escolar	  ajudant-nos	  a	  explicar	  i	  connectar	  les	  
cançons	  amb	  les	  vides	  dels	  personatges.	  	  
	  
A	  la	  Patricia	  Tortosa	  per	  la	  seva	  implicació	  per	  crear,	  portar	  el	  titella	  “muppet”,	  	  tot	  
cantant	  i	  recitant	  en	  els	  diàlegs	  de	  l’ocell	  a	  la	  cançó	  de	  la	  classe	  de	  4t	  A.	  
	  
Al	  Sergi	  Pérez	  per	  les	  seves	  idees	  per	  començar	  el	  text,	  i	  per	  ajudar	  a	  millorar-lo	  per	  
tal	  que	  fos	  més	  coherent.	  

	  
A	  la	  Txell	  Esparrach	  per	  les	  aportacions	  per	  millorar	  el	  text	  generant	  moments	  més	  
interessants	   i	   lligant	  més	  tota	   la	  narració.	  Per	   la	  seva	  positivitat	   i	  creativitat	  en	   les	  
propostes	  d’escenografia,	  i	  decoració.	  I	  també	  per	  col·laborar	  en	  la	  direcció	  teatral.	  

	  
A	   la	  Mercè	   Lázaro	   pel	   seu	   ajut	   en	   la	   direcció	   teatral	   de	   l’obra	   donant	   indicacions,	  
recursos,	  idees	  i	  exemples	  als	  nens	  per	  poder	  	  actuar	  amb	  més	  claredat	  i	  expressivitat.	  
	  
A	  la	  Marta	  Cardona	  per	  donar	  suport	  	  en	  la	  direcció	  teatral	  repassant	  el	  text	  amb	  els	  
nens	  que	  actuaven	  i	  ajudar	  així	  en	  el	  fil	  conductor	  de	  la	  cantata.	  
	  
A	  la	  comissió	  de	  festes	  (Belén	  Ramírez,	  Laia	  Garcés,	  Rosa	  Aligué	  i	  Txell	  Esparrach)	  pel	  
fantàstic	  cartell	  amb	  el	  títol	  de	  la	  cantata	  i	  per	  preparar	  l’ambientació	  de	  l’escenari.	  	  	  
	  
També	   volem	   donar	   les	   gràcies	   especialment	   al	   Marc	   Trulls,	   per	   ajudar-nos	   en	   el	  
control	  de	  so,	  ja	  que	  tot	  i	  no	  estar	  ara	  a	  l’escola	  amb	  nosaltres	  ha	  volgut	  col·laborar	  
també	  en	  la	  festa	  que	  és	  la	  cantata	  del	  desembre.	  
	  
	  I	  a	  la	  Maria	  Castillo,	  directora	  de	  l’escola	  de	  teatre	  de	  Piera,	  per	  revisar	  el	  guió,	  per	  
explicar-nos	   la	   importància	   de	   la	   presència	   escènica	   i	   del	   clima	   d’actuació,	   per	  
indicar-nos	  com	  millorar	  el	  guió	  de	  cara	  a	  properes	  cantates.	  També	  per	  explicar-nos	  
com	   crear	   i	  manipular	   un	   titella	   “muppet”.	   I	   per	   ajudar-nos	   en	   la	   direcció	   teatral	  
donant	  pautes	  als	  nens	  en	  l’assaig	  al	  teatre.	  	  
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FONTS	  D’INSPIRACIÓ	  
	  

El	  2014	   se	   celebra	   el	   25è	   aniversari	   de	   la	   pel·lícula	   “Cinema	  
Paradiso”,	   una	   història	   d’amor	   pel	   cinema.	   Narra	   la	   història	  
del	   Salvatore,	   un	   nen	   que	   viu	   en	   un	   poble	   d’Italià	   en	   el	   que	  
l’únic	  passatemps	  es	  gaudir	  de	  les	  pel·lícules	  al	  cine	  Paradiso.	  
El	  nen	  creu	  que	  el	  cinema	  és	  màgia,	   i	   l’Alfredo,	   l’operador	  de	  
càmera	  li	  ensenya	  els	  misteris	  i	  secrets	  que	  s’oculten	  darrere	  
de	  les	  pel·lícules.	  	  
	  
Inspirant-‐nos	   en	   aquesta	   pel·lícula,	   en	   el	   món	   dels	  musicals	  
tant	   del	   cinema,	   com	   teatre	   hem	   escrit	   aquesta	   cantata.	  
Creiem	  que	  en	  podem	  aprendre	  molt	  de	  les	  pel·lícules	  i	  que	  la	  
música	  ens	  pot	  ajudar	  a	  comprendre	  més	  als	  altres	  i	  a	  ser	  més	  
bones	  persones.	  
	  
	  
RESUM	  DE	  L’OBRA	  

	  
La	   narració	   parla	   d’un	   avi	   i	   el	   seu	   nét	   que	   remenant	   a	   les	  
golfes	   de	   casa	   troben	   un	   projector	   i	   pel·lícules	   antigues.	  
Decideixen	   treure-‐li	   la	   pols	   i	   posar-‐se	   a	   veure	   les	  pel·lícules.	  
L’avi	   aprofita	   les	  pel·lícules	   i	   els	  musicals	  per	  parlar-‐li	   sobre	  
les	  seves	  vivències.	  	  
	  
El	  seu	  nét	  aprèn	  del	  seu	  avi,	  i	  també	  li	  parla	  de	  les	  pel·lícules	  
en	   DVD	   i	   dels	   musicals	   que	   ha	   vist.	   i	   li	   explica	   perquè	   li	  
agraden	  i	  perquè	  són	  importants	  per	  ell.	  
	  
En	   aquestes	   converses	   l’un	   aprèn	   de	   l’altre	   i	   s’adonen	   que	  
sempre	   es	   pot	   aprendre	   alguna	   cosa,	   i	   que	   el	   cinema	   i	   els	  
musicals	   ens	   acompanyen	   i	   ens	   poden	   ajudar	   a	   viure	  
experiències	  i	  a	  entendre	  el	  fil	  de	  la	  vida.	  	  	  
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REPERTORI	  
	  

ACTORS	  
	  
1a	  part	  

AVI:	  Gerard	  Pujol	  –	  6è	  B	  
NÉT:	  	  Izan	  Alcalde	  –	  6è	  A	  
DOLLY:	  Lola	  Aguilar	  –	  6è	  B	  
OCELL:	  Patricia	  Tortosa	  (cançó	  de	  4t	  A)	  

2a	  part	  	  
AVI	  :	  Joel	  Terrón	  –	  6è	  A	  

	   NÉT:	  	  Arnau	  Medina	  –	  6è	  B	  
	   NÉT	  2:	  Genís	  Gratacós	  –	  6è	  A	  

MARE:	  	  Rita	  de	  Veciana	  –	  6è	  A	  
	  

BENVINGUDA	  I	  RECOMANACIONS	  
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-	  PRIMERA	  PART-	  	  
	  

BENVINGUDA	  
	  
Benvinguts	  i	  benvingudes	  a	  la	  Cantata	  de	  Nadal	  de	  l’Escola	  les	  Flandes.	  Aquest	  any	  
novament	  aquí	  al	  teatre	  Foment	  de	  Piera.	  
	  
El	  cinema	  ens	  pot	  ensenyar	  moltes	  coses,	  i	  sovint	  conté	  valors	  sobre	  els	  que	  podem	  
reflexionar.	  Aquesta	   cantata	   vol	  mostrar-‐nos	  que	   la	  música	   i	   el	   cinema	   contenen	  
petits	  tresors	  amagats.	  	  
	  
	  
RECOMANACIONS	  
	  
Tan	   sols	   recordar-‐vos	   que	   entre	   tots	  mantinguem	  un	   clima	   silenciós	   i	   agradable	  
durant	  tota	  la	  representació:	  
	  

-‐ Eviteu	  parlar	  entre	  vosaltres	  durant	  les	  cançons.	  
-‐ Procureu	  no	  saludar	  als	  nens	  mentre	  estant	  actuant.	  
-‐ I	   també	  que	  el	  passadís	  del	  costat	  de	   l’escenari	  és	  zona	  de	  pas	  pels	  nens	   i	  

nenes	  que	  han	  de	  cantar.	  
	  

Finalment	  dir-‐vos	  que	  quan	  acabi	   l’actuació	  haureu	  de	   sortir	   tots	   i	   totes.	   Penseu	  
que	   hem	   de	  mobilitzar	  molts	   nens	   que	   han	   de	   sortir,	   per	   tal	   que	   puguin	   entrar	  
després	  els	  de	  cicle	  mitjà	  i	  superior.	  

	  
Moltes	  gràcies.	  
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INTRODUCCIÓ	  	  	  
	  
(Efecte	  so:	  Engegar,	  0-	  BSO	  Eduardo	  Manostijeras	  (1990)–	  Gran	  Finale	  –	  Danny	  Elfmann)	  

	  
El	  dia	  6	  de	  juny	  del	  2014,	  tots	  els	  nens	  i	  nenes	  de	  l’escola	  les	  Flandes,	  vam	  cantar	  
per	   dir	   que	   volíem	   que	   la	  música	   continui	   a	   l’escola.	   La	  música	   és	   un	  motiu	   de	  
trobada,	   un	   llenguatge	   que	   s’explica	   més	   enllà	   de	   paraules	   i	   que	   ens	   permet	  
expressar-‐nos.	  
	  
Com	  que	  creiem	  que	  la	  música	  ha	  de	  continuar	  formant	  part	  de	  les	  nostres	  vides,	  i	  
de	  la	  nostra	  educació,	  hem	  considerat	  oportú	  fer	  aquesta	  Cantata,	  per	  veure	  que	  la	  
música	  traspassa	  les	  parets	  i	  forma	  part	  de	  molts	  moments.	  
	  
Aquesta	   història	   comença	   descobrint	   la	  música	   que	   hi	   ha	   dins	   les	   pel·lícules,	   un	  
món	   fascinant	   del	   que	   podem	   aprendre	  moltes	   coses.	   Que	   la	  música	   no	   pari	   de	  
sonar.	  	  

	  
	  
(Efecte	   so:	   Baixar	   el	   volum	  progressivament,	   0-	   BSO	   Eduardo	  Manostijeras	   	   (1990)–	   Gran	  
Finale	  –	  Danny	  Elfmann)	  
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-	  INICI	  DE	  L’ACTUACIÓ	  DE	  LA	  1a	  PART-	  

Escena	  u:	  
	  
(Efecte	  so:	  Engegar	  i	  deixar	  que	  s’aturi:	  Compte	  enrere	  cinematògraf)	  	  
	  
(Efecte	   so:	   Engegar,	   1-	   BSO	   Cinema	   Paradiso	   (1988)	   –	   Childhood	   and	  manhood	   –	  
Ennio	  Morricone)	  
	  
(L’avi	   i	   el	   nét	   estan	   al	   costat	   esquerre	  més	   aviat	   a	   prop	  del	   centre	   de	   l’escenari.	  
L’avi	  remena	  pel·lícules	  antigues	  i	  el	  nen	  s’ho	  va	  mirant	  encuriosit.)	  
	  
(Efecte	   so:	   Baixar	   el	   volum	   progressivament,	   1-	   BSO	   Cinema	   Paradiso	   (1988)	   –	  
Childhood	  and	  manhood	  –	  Ennio	  Morricone)	  
	  
NÉT:	  Avi,	  saps	  què?	  
	  
AVI:	  Espera	  un	  moment,	  que	  em	  sembla	  que	  ja	  l’he	  trobat!	  
	  
NÉT:	  Què	  has	  trobat?	  
	  
AVI:	  Si	  home,	  la	  pel·lícula	  “A	  l’estanc	  daurat”.	  
	  
(Efecte	  so:	  Engegar,	  5	  -BSO	  En	  el	  estanque	  dorado	  –	  On	  golden	  pond	  –	  Dave	  Grusin)	  	  
	  
NÉT:	  Aquella	  en	  que	  surten	  un	  avi	   i	  un	  nét	  que	  passen	  l’estiu	   junts	  al	  costat	  d’un	  
llac.	  
	  
AVI:	  És	  que	  em	  recorda	  a	  la	  teva	  àvia.	  
	  
NÉT:	  Ja	  ho	  sé	  avi.	  Ella	  t’estimava	  molt.	  
	  
AVI:	  Saps	  una	  cosa,	  l’avia	  era	  molt	  forta!	  
	  
(Efecte	  so:	  Baixar	  el	  volum	  i	  parar,	  5-	  BSO	  En	  el	  estanque	  dorado	  –	  On	  golden	  pond	  –	  
Dave	  Grusin)	  	  
	  
	  
NÉT:	  Tenia	  molt	  bon	  cor	  i	  sempre	  ens	  cuidava	  molt	  a	  tots!	  
	  
AVI:	  Com	  deia	  ella:	  us	  ompliré	  de	  petons	  i	  abraçades	  fins	  que	  no	  n’hi	  càpiguen	  més.	  
	  
NÉT:	  Em	  recorda	  el	  musical	  del	  Gerónimo	  Stilton,	  quan	  parlen	  del	  Cor	  Fort.	  
	  
AVI:	  Cor	  fort?	  
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NÉT:	  Cor	  fort,	  no	  és	  una	  llegenda.	  Cor	  fort	  és	  l’últim	  gegant!	  
	  
AVI:	  Fer	  el	  cor	  fort,	  és	  quan	  ets	  capaç	  de	  superar	  les	  coses	  i	  pots	  fer	  servir	  el	  que	  
has	  après	  per	  altres	  moments.	  Resiliència.	  
	  
NÉT:	  Resi…	  quèèèè?	  
	  
AVI:	  Resiliència.	  Una	  paraula	  nova	  per	  tu,	  però	  que	  jo	  intento	  pensar-‐hi	  cada	  dia.	  
	  
NÉT:	  Vols	  dir	  amb	  això	  de	  l’àvia?	  
	  
AVI:	  Si	  és	  clar,	  he	  après	  que	  ara	   la	  guardo	  dins	  meu	  a	   l’àvia	   i	  que	   totes	   les	  coses	  
bones	  que	  vam	  aprendre	  junts	  ara	  ens	  acompanyen	  en	  molts	  moments!	  
	  
NÉT:	  Avi,	  podem	  mirar	  el	  musical	  del	  Gerónimo	  Stilton?	  
	  
AVI:	  I	  tant,	  va	  posa-‐me’l!	  
	  
	  

Comença	  la	  cançó	  de	  3r	  	  A	  –	  COR	  FORT	  	  (Gerónimo	  Stilton)	  –	  Manu	  Guix	  
	  

COR FORT, NO ÉS UNA LLEGENDA! 
COR FORT, NO ÉS UN ELEFANT! 
COR FORT, DE VEU TRONADORA! 
COR FORT ÉS L’ÚLTIM GEGANT! 
 
DIUEN ELS SAVIS QUE UNA NIT, 
LA FÚRIA BLANCA QUE VA VENIR, 
I EL SEU CASTELL VA CONVERTIR, 
EN UN TAÜT GÈLID I TRIST. 
 
FILL D’UNA GRAN ESTIRP REIAL, 
HEREU DEL REGNE DELS GEGANTS. 
EL MÉS PETIT DELS SEUS GERMANS, 
DE DOTZE ELL ÉS VA SALVAR. 
 
COR FORT, NO ÉS UNA LLEGENDA!… 
 

EL QUE VA RESSORGIR DEL GEL, 
I UNA ÓSSA EL VA CRIAR, 
EL QUE VA NÉIXER EN UN PALAU, 
I QUE EN UN CAU ES VA EDUCAR. 
 
EL COR FERIEN ET ES VA FER GRAN, 
EN SOLITUD VA ANAR CREIXENT, 
MOLT TRIST I SOL VAN PASSAR ELS 
ANYS, 
RES ESPECIAL QUE EL FES CONTENT, 
 
COR FORT, NO ÉS UNA LLEGENDA! … 
 
COR FORT, ÉS L’ÚLTIM GEGANT! 
 
COR FORT! 
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Escena	  dos:	  
	  

(Efecte	  so:	  Engegar	  6-	  John	  Lennon	  -	  Imagine)	  
	  
NÉT:	  Vols	  dir	  que	  pot	  haver-‐hi	  Pau	  al	  món?	  
	  
AVI:	  Home,	  és	  difícil,	  però	  si	  no	  fem	  alguna	  cosa	  pot	  ser	  no	  n’hi	  haurà!	  
	  
NÉT:	  Doncs	  a	  les	  noticies	  no	  ho	  sembla.	  A	  Iraq,	  a	  Egipte…	  Això	  té	  solució?	  
	  
AVI:	   Espero	   que	   un	   dia	   o	   altre	   puguin	   parlar	   i	   posar-‐se	   d’acord	   per	   trobar	   una	  
solució.	  
	  
NÉT:	  Mira	  el	  John	  Lennon,	  van	  disparar-‐li	  per	  creure	  en	  la	  Pau!	  
	  
AVI:	  No	  el	  van	  entendre,	  però	  per	  això	  hem	  de	  deixar	  de	  creure	  que	  és	  possible?	  Hi	  
ha	   persones	   que	   lluiten	   per	   ajudar	   a	   què	   es	   posin	   d’acord	   i	   per	   trobar	   altres	  
maneres	  d’arreglar	  les	  coses.	  
	  
NÉT:	  I	  com	  ho	  fan?	  
	  
(Efecte	  so:	  Baixar	  volum	  i	  aturar,	  6-	  John	  Lennon	  -	  Imagine)	  
	  
AVI:	  Doncs	  amb	  molta,	  molta	  imaginació.	  
	  
NÉT:	  Jo	  tinc	  clar	  que	  si	  tractes	  bé	  als	  altres,	  i	  ets	  amable	  amb	  els	  altres,	  ells	  també	  
ho	  són	  amb	  tu!	  
	  
AVI:	  I	  pots	  ser	  més	  feliç	  i	  fer	  que	  cada	  dia	  sigui	  un	  arc	  de	  Sant	  Martí!	  
	  
NÉT:	  Em	  recorda…	  
	  
(Efecte	  so:	  Engegar,	  7-	  Passes	  talons	  –	  efecte	  de	  so)	  
	  
AVI:	  (Mira	  endavant	  i	  va	  movent	  el	  cap	  d’un	  lentament	  de	  d’esquera	  a	  dreta	  com	  si	  seguís	  algú	  amb	  
la	  mirada.	  Té	  la	  boca	  mig	  oberta	  com	  si	  estigués	  embadalit).	  	  	  
	  
NÉT:	  Avi?	  Cada	  vegada	  que	  passa	  la	  Dolly	  pel	  carrer,	  et	  distreus!	  
	  
AVI:	  Què	  em	  deies?	  Què	  et	  recorda?	  
	  
NÉT:	  Fantasia	  del	  Gerónimo	  Stilton?	  
	  
AVI:	  Això	  mateix!	  
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Comença	  la	  cançó	  de	  3r	  B	  –	  FANTASIA	  (Gerónimo	  Stilton)	  –	  Manu	  Guix	  

	  
 
FANTASIA! 
AQUESTA ÉS LA CLAU. 
AMB HARMONIA! 
AQUEST ÉS EL SECRET! 
 
SI FANTASIES, 
NO ET CALEN ELS EXERCITS, 
NI ROSES AMB ESPINES, 
NI ELS MALS PENSAMENTS. 
I FES QUE CADA DIA,  
SIGUI UN ARC DE SANT MARTI! 
 
VERMELL, CARABASSA, 
GROC, VERD, CELESTE, 
ANYIL I VIOLETA. 
 
FANTASIA!... 
 
I TRACTA ELS ALTRES COM TU, 
VOLDRIES SER TRACTAT! 
 
SI FANTASIES, 
NO HI HA RES IMPOSSIBLE! 
NI RES QUE PUGUI VÈNCER, 
A UN COR TRANSPARENT. 
I FES QUE CADA DIA, 
SIGUI UN ARC DE SANT MARTÍ,  
DE SANT MARTI. 

VERMELL, CARABASSA… 
 
FANTASIA!... 
 
I FES QUE CADA DIA  
CADA DIA AAAH! 
 
EH, AH! 
SI FANTASIES AMB MI! 
 
SI FANTASIES! 
AQUESTA ES LA CLAU! 
AMB HARMONIA! 
AQUEST ÉS EL SECRET! 
 
I FES QUE CADA DIA, 
SIGUI UN ARC DE SANT MARTÍ! 
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Escena	  tres:	  	  
	  
(Efecte	  so:	  Engegar,	  7-	  Passes	  talons	  –	  efecte	  de	  so)	  
	  
AVI:	  (Mira	  endavant	  i	  va	  movent	  el	  cap	  d’un	  lentament	  de	  d’esquera	  a	  dreta	  com	  si	  seguís	  algú	  amb	  
la	  mirada.	  Té	  la	  boca	  mig	  oberta	  com	  si	  estigués	  embadalit).	  	  	  
	  
NÉT:	  (Mira	  al	  mateix	  lloc	  on	  mira	  l’avi).	  
	  
AVI:	  (Quan	  veu	  que	  el	  nét	  se’l	  mira	  i	  l’ha	  enxampat,	  dissimula	  i	  li	  canvia	  de	  tema	  al	  nét).	  Ja	  has	  fet	  
els	  deures?	  
	  
NÉT:	  No	  en	  tinc.	  
	  
AVI:	  N’estàs	  segur?	  
	  
NÉT:	  Bé,	  he	  d’estudiar?	  
	  
AVI:	  Que	  tens	  un	  examen?	  
	  
NÉT:	  Sí,	  però	  ja	  m’ho	  sé.	  
	  
AVI:	  Vols	  dir	  que	  t’ho	  saps?	  
	  
NÉT:	  Sí,	  està	  xupat.	  
	  
AVI:	  Quina	  nota	  vas	  treure	  a	  l’últim	  examen?	  
	  
NÉT:	  Un	  cinc.	  
	  
AVI:	  Vols	  dir	  un	  cinc	  pelat.	  
	  
NÉT:	  Sí,	  però	  he	  aprovat.	  
	  
AVI:	  I	  et	  conformes	  amb	  treure	  només	  un	  cinc	  quan	  podries	  tenir	  una	  nota	  millor?	  
	  
NÉT:	  Un	  cinc,	  vol	  dir	  que	  he	  aprovat.	  
	  
AVI:	  Però	  si	  estudies	  potser	  pots	  treure	  més	  bona	  nota.	  Et	  sentiries	  millor	  amb	  tu	  
mateix	  i	  tant	  la	  mare	  com	  jo	  ens	  agradaria	  veure	  que	  t’esforces	  i	  treus	  més	  bones	  
notes	  perquè	  t’hi	  has	  dedicat.	  
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NÉT:	  D’acord	  avi,	  ja	  m’hi	  poso!	  
	  
AVI:	  Tu	  mateix,	  em	  recordes	  el	  rei	  lleó	  quan	  es	  pensava	  que	  això	  de	  fer	  de	  Rei	  era	  
bufar	  i	  fer	  ampolles.	  
	  
Comença	  la	  cançó	  de	  4t	  A	  –	  I	  JUST	  CAN’T	  WAIT	  TO	  BE	  KING	  (The	  Lion	  King)	  –

Tim	  Rice	  &	  Elton	  John	  
	  

I'M GONNA BE A MIGHTY KING 
SO ENEMIES BEWARE 
WELL, I'VE NEVER SEEN A KING OF BEASTS 
WITH QUITE SO LITTLE HAIR 
I'M GONNA BE THE MANE (MAIN) EVENT 
LIKE NO KING WAS BEFORE 
I'M BRUSHING UP ON LOOKING DOWN 
I'M WORKING ON MY ROAR 
THUS FAR, A RATHER UNINSPIRING THING 
OH, I JUST CAN'T WAIT TO BE KING 
YOU'VE RATHER A LONG WAY TO GO 
YOUNG MASTER, IF YOU THINK 
NO ONE SAYING, "DO THIS" 
NOW WHEN I SAID THAT, I 
NO ONE SAYING, "BE THERE" 
WHAT I MEANT WAS 
NO ONE SAYING, "STOP THAT" 
LOOK, WHAT YOU DON'T REALIZE 
NO ONE SAYING, "SEE HERE" 
NOW SEE HERE 
FREE TO RUN AROUND ALL DAY 
 

WELL, THAT'S DEFINITELY OUT 
FREE TO DO IT ALL MY WAY 
I THINK IT'S TIME THAT YOU AND I 
ARRANGED A HEART TO HEART 
KINGS DON'T NEED ADVICE 
FROM LITTLE HORNBILLS FOR A START 
IF THIS IS WHERE THE MONARCHY IS HEADED 
COUNT ME OUT 
OUT OF SERVICE, OUT OF AFRICA 
I WOULDN'T HANG ABOUT 
THIS CHILD IS GETTING WILDLY OUT OF WING 
OH, I JUST CAN'T WAIT TO BE KING 
EVERYBODY LOOK LEFT 
EVERYBODY LOOK RIGHT 
EVERYWHERE YOU LOOK I'M 
STANDING IN THE SPOTLIGHT 
NOT YET 
LET EVERY CREATURE GO FOR BROKE AND 
SING 
LET'S HEAR IT IN THE HERD AND ON THE WING 
IT'S GONNA BE KING SIMBA'S FINEST FLING 
OH, I JUST CAN'T WAIT TO BE KING 
OH, I JUST CAN'T WAIT TO BE KING 
OH, I JUST CAN'T WAIT TO BE KING 
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Escena	  quatre:	  
	  
NÉT:	  (Balla	  com	  si	  estigués	  fent	  un	  ball	  de	  parella	  amb	  uns	  auriculars	  posats).	  
	  
AVI:	  Ei,	  ho	  fas	  molt	  bé!	  Per	  qui	  és	  aquest	  ball!	  
	  
NÉT:	  Per	  algú	  que	  m’agrada.	  
	  
AVI:	  I	  té	  nom	  aquest	  algú?	  
	  
NÉT:	  Sí,	  però	  em	  fa	  vergonya	  dir-‐t’ho.	  
	  
AVI:	  Com	  vulguis.	  I	  aquest	  ball	  que	  assages	  quan	  el	  vols	  fer?	  
	  
NÉT:	   Doncs	   a	   la	   festa	   d’aniversari	   d’un	   company	   de	   l’escola.	   Em	   va	   dir	   que	   em	  
dedicaria	  aquesta	  cançó	  i	  que	  la	  posaria	  per	  mi.	  
	  
AVI:	  Renoi,	  veig	  que	  ho	  tens	  tot	  pensat.	  
	  
NÉT:	  Sense	  el	  seu	  ajut	  seria	  difícil.	  No	  sé	  si	  sortirà	  bé	  però	  al	  menys	  hem	  fet	  plans	  
perquè	  surti	  bé.	  
	  
AVI:	  Sí	  que	  tens	  enginy	  tu.	  El	  que	  fa	  l’amor!	  
	  
NÉT:	  Avi!	  
	  
AVI:	  Què?	  No	  n’estàs	  enamorat?	  
	  
NÉT:	  Jo	  una	  mica,	  però	  no	  ho	  sap	  encara.	  Potser	  amb	  el	  ball	  l’acabaré	  convencent	  i	  
sabrà	  que	  m’agrada.	  
	  
AVI:	  Ep,	  tu	  sí	  que	  en	  saps!	  Vinga	  doncs	  assaja,	  assaja.	  	  
	  
NÉT:	  (Continua	  fent	  com	  si	  ballés).	  
	  
(Efecte	  so:	  Engegar,	  7-	  Passes	  talons	  –	  efecte	  de	  so)	  
	  
AVI:	  (Mira	  endavant	  i	  va	  movent	  el	  cap	  d’un	  lentament	  de	  d’esquera	  a	  dreta	  com	  si	  seguís	  algú	  amb	  
la	  mirada.	  Té	  la	  boca	  mig	  oberta	  com	  si	  estigués	  embadalit).	  	  	  
	  
NÉT:	  (Para	  de	  ballar	  i	  es	  planta	  davant	  l’avi).	  
	  
AVI:	  (L’avi	  dissimula	  i	  es	  mira	  el	  nét).	  Com	  has	  dit	  que	  es	  deia	  aquesta	  cançó?	  
	  
NÉT:	  Do	  you	  love	  me.	  
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AVI:	  I	  què	  vol	  dir?	  
	  
NÉT:	  T’agrado?	  O	  també:	  m’estimes?	  
	  
	  
Comença	  la	  cançó	  de	  4t	  B	  –	  DO	  YOU	  LOVE	  ME	  (Dirty	  Dancing)	  –	  South	  Korean	  

	  
	  

YOU BROKE MY HEART 
'CAUSE I COULDN'T DANCE 
YOU DIDN'T EVEN WANT ME AROUND 
AND NOW I'M BACK 
TO LET YOU KNOW 
I CAN REALLY SHAKE 'EM DOWN 
DO YOU LOVE ME? 
(I CAN REALLY MOVE) 
DO YOU LOVE ME? 
(I'M IN THE GROOVE) 
AH, DO YOU LOVE? 
(DO YOU LOVE ME) 
NOW THAT I CAN DANCE 
(DANCE) 
WATCH ME NOW, OH 
(WORK, WORK) 
AH, WORK IT ALL BABY 
(WORK, WORK) 
WELL, YOU'RE DRIVIN' ME CRAZY 
(WORK, WORK) 
WITH A LITTLE BIT OF SOUL NOW 
(WORK) 
I CAN MASH-POTATOE 
(I CAN MASH-POTATOE) 
AND I CAN DO THE TWIST 
(I CAN DO THE TWIST) 
NOW TELL ME BABY 
(TELL ME BABY) 
MMM, DO YOU LIKE IT LIKE THIS 
(DO YOU LIKE IT LIKE THIS) 
TELL ME 
(TELL ME) 
TELL ME 
DO YOU LOVE ME? 
(DO YOU LOVE ME) 
NOW, DO YOU LOVE ME? 
(DO YOU LOVE ME) 
NOW, DO YOU LOVE ME? 
(DO YOU LOVE ME) 
NOW THAT I CAN DANCE 
(DANCE) 
DANCE 
WATCH ME NOW, OH 
(WORK, WORK) 
 

 
AH, SHAKE IT UP, SHAKE IT 
(WORK, WORK) 
AH, SHAKE 'EM, SHAKE 'EM DOWN 
(WORK, WORK) 
AH, LITTLE BIT OF SOUL NOW 
(WORK) 
(WORK, WORK) 
AH, SHAKE IT, SHAKE IT BABY 
(WORK, WORK) 
AH, YOU'RE DRIVING ME CRAZY 
(WORK, WORK) 
AH, DON'T GET LAZY 
(WORK) 
I CAN MASH-POTATOE 
(I CAN MASH-POTATOE) 
AND I CAN DO THE TWIST 
(I CAN DO THE TWIST) 
WELL NOW TELL ME BABY 
(TELL ME BABY) 
MMM, DO YOU LIKE IT LIKE THIS 
(DO YOU LIKE IT LIKE THIS) 
TELL ME 
(TELL ME) 
TELL ME 
DO YOU LOVE ME? 
(DO YOU LOVE ME?) 
NOW, DO YOU LOVE ME? 
(DO YOU LOVE ME?) 
NOW, DO YOU LOVE ME? 
(DO YOU LOVE ME?) 
(NOW, NOW, NOW) 
(WORK, WORK) 
AH, I'M WORKING HARD BABY 
(WORK, WORK) 
WELL, YOU'RE DRIVING ME CRAZY 
(WORK, WORK) 
AND DON'T YOU GET LAZY 
(WORK) 
(WORK, WORK) 
AH, HEY HEY BABY 
(WORK, WORK) 
WELL, YOU'RE DRIVING ME CRAZY 
(WORK, WORK) 
AND DON'T YOU GET LAZY 
(WORK 
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Escena	  cinc:	  
	  
NÉT:	  Avi,	  no	  pares	  de	  fer	  coses!	  
	  
AVI:	  És	  que	  aquest	  any	  també	  vull	  ajudar	  a	   la	  recollida	  d’aliments	  que	  faran	  aquí	  
Piera.	  
	  
NÉT:	  És	  veritat,	  als	  supermercats	  hi	  ha	  bosses	  per	  donar	  menjar	  a	  persones	  que	  ho	  
necessiten	  perquè	  puguin	  passar	  un	  Nadal	  millor.	  
	  
AVI:	  Mira,	  al	  menys	  vull	  ajudar	  en	  el	  que	  pugui	  amb	  el	  banc	  d’aliments	  per	  repartir	  
el	  menjar	  i	  que	  li	  pugui	  arribar	  a	  tothom.	  Som	  molts	  voluntaris.	  	  
	  
NÉT:	  Ah	  sí?	  
	  
AVI:	  Aquest	  any	  col·laboren	  més	  persones,	  i	  tenim	  14	  voluntaris	  més.	  Hi	  ha	  molta	  
feina	  i	  ens	  anirà	  més	  bé.	  Això	  d’ajudar	  als	  altres	  és	  molt	  maco	  i	  cal	  fer-‐ho	  en	  equip.	  
	  
(Efecte	  so:	  Engegar,	  7-	  Passes	  talons	  –	  efecte	  de	  so)	  
	  
AVI:	  (Mira	  endavant	  i	  va	  movent	  el	  cap	  d’un	  lentament	  de	  d’esquera	  a	  dreta	  com	  si	  seguís	  algú	  amb	  la	  
mirada.	  Té	  la	  boca	  mig	  oberta	  com	  si	  estigués	  embadalit).	  	  	  
	  
NÉT:	  (Passa	  la	  mà	  davant	  la	  cara	  de	  l’avi).	  A	  l’escola	  varem	  fer	  un	  treball	  a	  coneixement	  
del	  medi,	  i	  quan	  el	  vam	  fer	  junts	  ens	  va	  costar	  una	  mica	  posar-‐nos	  d’acord.	  
	  
AVI:	  És	  que	  quan	  es	  fa	  feina	  en	  equip	  no	  és	  fàcil.	  Cal	  tenir	  paciència,	  saber	  escoltar,	  
buscar	  maneres	  perquè	  l’opinió	  de	  tots	  i	  el	  que	  sap	  fer	  cadascú	  es	  pugui	  sumar	  
	  
NÉT:	  Avi,	  això	  és	  el	  que	  vam	  fer	  nosaltres.	  Un	  nen	  que	  dibuixa	  molt	  bé	  va	   fer	   les	  
il·lustracions.	  A	  mi	  que	  m’agrada	  molt	  escriure	  vaig	  fer	  la	  redacció	  del	  treball.	  Un	  
altre	  que	  parla	  molt	  bé,	  va	  presentar	  el	  treball	  a	  tota	  la	  classe.	  I	  sumant	  la	  feina	  de	  
tots	  ens	  va	  sortir	  millor.	  
	  
AVI:	  És	  que	  la	  feina	  feta	  entre	  tots	  i	  amb	  ganes	  de	  fer-‐la	  bé	  surt	  millor.	  
	  
NÉT:	  És	  veritat	  avi.	  
	  
AVI:	  No	  et	  recorda	  una	  pel·lícula.	  
	  
NÉT:	  Ei,	  sí	  avi.	  
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AVI:	  Quina	  pel·lícula?	  
	  
NÉT:	  Doncs	  Hight	  School	  Musical,	  amb	  la	  cançó	  We	  are	  all	  on	  this	  together.	  Que	  vol	  
dir	  que	  ens	  hi	  hem	  de	  posar	  tots	  per	  fer-‐ho	  bé	  altre	  vegada!	  
	  
Comença	  la	  cançó	  de	  4t	  C	  –	  WE	  ARE	  ALL	  ON	  THIS	  TOGETHER	  (High	  School	  Musical)	  –	  

David	  Lawrence	  
	  

TOGETHER, TOGETHER, TOGETHER EVERYONE 
TOGETHER, TOGETHER, COME ON LETS HAVE SOME 
FUN 
TOGETHER, WERE THERE FOR EACH OTHER EVERY 
TIME 
TOGETHER TOGETHER COME ON LETS DO THIS 
RIGHT 
 
HERE AND NOW ITS TIME FOR CELEBRATION 
I FINALLY FIGURED IT OUT (YEAH YEAH) 
THAT ALL OUR DREAMS HAVE NO LIMITATIONS 
THAT'S WHAT ITS ALL ABOUT(YEAH YEAH) 
 
EVERYONE IS SPECIAL IN THEIR OWN WAY 
WE MAKE EACH OTHER STRONG (WE MAKE EACH 
OTHER STRONG) 
WERE NOT THE SAME  
WERE DIFFERENT IN A GOOD WAY 
TOGETHER'S WHERE WE BELONG 
 
WE'RE ALL IN THIS TOGETHER  
ONCE WE KNOW 
THAT WE ARE  
WE'RE ALL STARS  
AND WE SEE THAT 
WE'RE ALL IN THIS TOGETHER 
AND IT SHOWS 
WHEN WE STAND  
HAND IN HAND 
MAKE OUR DREAMS COME TRUE 
 
TOGETHER, TOGETHER, TOGETHER EVERYONE 
TOGETHER, TOGETHER, COME ON LETS HAVE SOME 
FUN 
TOGETHER, WERE THERE FOR EACH OTHER EVERY 
TIME 
TOGETHER TOGETHER COME ON LETS DO THIS 
RIGHT 
 
WE'RE ALL HERE  
AND SPEAKING OUT WITH ONE VOICE 
WE'RE GOING TO ROCK THE HOUSE (YEAH YEAH!) 
THE PARTY'S ON NOW EVERYBODY MAKE SOME 
NOISE 
COME ON SCREAM AND SHOUT 
 
WE'VE ARRIVED BECAUSE WE'RE STUCK TOGETHER 
CHAMPIONS ONE AND ALL 
 
WE'RE ALL IN THIS TOGETHER  
ONCE WE KNOW 
THAT WE ARE  
WE'RE ALL STARS  
AND WE SEE THAT 
WE'RE ALL IN THIS TOGETHER 
AND IT SHOWS 

WHEN WE STAND  
HAND IN HAND 
MAKE OUR DREAMS COME  
 
WE'RE ALL IN THIS TOGETHER 
WHEN WE REACH 
WE CAN FLY 
KNOW INSIDE 
WE CAN MAKE IT 
WE'RE ALL IN THIS TOGETHER  
ONCE WE SEE  
THERES A CHANCE  
THAT WE HAVE  
AND WE TAKE IT 
 
WILD CATS SING ALONG  
YEAH, YOU REALLY GOT IT GOIN' ON 
WILD CATS IN THE HOUSE 
EVERYBODY SAY IT NOW 
WILD CATS EVERYWHERE  
WAVE YOUR HANDS UP IN THE AIR 
THAT'S THE WAY WE DO IT 
LETS GET TO IT 
TIME TO SHOW THE WORLD 
 
WE'RE ALL IN THIS TOGETHER  
ONCE WE KNOW 
THAT WE ARE  
WE'RE ALL STARS  
AND WE SEE THAT 
WE'RE ALL IN THIS TOGETHER 
AND IT SHOWS 
WHEN WE STAND  
HAND IN HAND 
MAKE OUR DREAMS COME TRUE 
 
WE'RE ALL IN THIS TOGETHER 
WHEN WE REACH 
WE CAN FLY 
KNOW INSIDE 
WE CAN MAKE IT 
WE'RE ALL IN THIS TOGETHER  
ONCE WE SEE  
THERES A CHANCE  
THAT WE HAVE  
AND WE TAKE IT 
 
WILD CATS EVERYWHERE  
WAVE YOUR HANDS UP IN THE AIR 
THAT'S THE WAY WE DO IT  
LET'S GET TO IT  
COME ON EVERYONE! 
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Escena	  sis:	  
	  
(Efecte	  so:	  Engegar,	  7-	  Passes	  talons	  –	  efecte	  de	  so)	  
	  
AVI:	  (Mira	  endavant	  i	  va	  movent	  el	  cap	  d’un	  lentament	  de	  d’esquera	  a	  dreta	  com	  si	  seguís	  algú	  amb	  
la	  mirada.	  Té	  la	  boca	  mig	  oberta	  com	  si	  estigués	  embadalit).	  	  	  
	  
NÉT:	  (Entra	  cridant).	  Avi,	  avi!	  
	  
AVI:	  Què	  et	  passa!	  
	  
NÉT:	  Ha	  estat	  a	  punt	  d’atropellar-‐me	  un	  cotxe!	  
	  
AVI:	  Què	  dius?	  
	  
NÉT:	  Doncs	  que	  he	  volgut	  passar	  pel	  carrer	  amb	  el	  monopatí	  i…	  
	  
AVI:	  T’has	  fet	  mal?	  
	  
NÉT:	  No,	  no	  m’he	  fet	  mal?	  
	  
AVI:	  Però	  com	  se	  t’acut,	  sense	  casc	  i	  pel	  mig	  del	  carrer!	  
	  	  
NÉT:	  Ja	  ho	  sé	  avi,	  sempre	  em	  dius	  que	  sóc	  un	  imprudent	  i	  que	  bado	  quan	  vaig	  pel	  
carrer.	  
	  
AVI:	  I	  això	  que	  l’altre	  dia	  et	  vaig	  explicar	  el	  conte	  del	  Joan	  sense	  por.	  
	  
NÉT:	  Vols	  dir	  aquell	  nen	  que	  anava	  de	  sobrat	  i	  es	  pensava	  que	  no	  tenir	  por	  de	  res?	  
	  
AVI:	  Si	  te’n	  recordes,	  com	  és	  que	  has	  anat	  així	  amb	  el	  monopatí!	  
	  
NÉT:	  Portes	  raó	  avi.	  
	  
AVI:	  Mira,	  la	  cançó	  del	  Súper	  3,	  no	  vol	  dir	  que	  no	  s’hagi	  de	  tenir	  por	  de	  res.	  Massa	  
por	  de	  qualsevol	  cosa	  no	  és	  bona.	  Però	  cal	  que	  siguis	  una	  mica	  més	  prudent!	  
	  
NÉT:	  Una	  cosa	  avi!	  
	  
AVI:	  Què?	  
	  
NÉT:	  Doncs,	  que	  encara	  que	  em	  rondinis,	  sé	  que	  ho	  fas	  perquè	  et	  preocupes	  per	  mi	  
i	  m’estimes.	  
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AVI:	  Mira,	  no	  xerris	  tant	  i	  escolta’t	  la	  cançó	  del	  Súper	  3.	  
	  
NÉT:	  Vols	  dir	  la	  de:	  Uh!	  Oh!	  No	  tinc	  por?	  
	  

	  
Comença	  la	  cançó	  de	  5è	  A	  –	  UH!	  OH!	  NO	  TINC	  POR!	  (Musical	  Súper	  3)	  –	  Marc	  Parrot	  

 
A LES DOTZE DE LA NIT 
QUAN HI HA LLUNA PLENA 
PENSO QUE ÉS UN BON MOMENT 
PER FER UNA GRAN FESTA. 
LES PEL·LÍCULES DE POR 
A MI EM DIVERTEIXEN, 
EL MISTERI NO EXISTEIX 
QUAN EL DESCOBREIXES. 
 
SEMPRE TINC CURIOSITAT 
PER L'OBSCURITAT. 
 
ESTIC SOLA A LA FOSCOR 
I RES NO M'ESPANTA. 
APROFITO PER PENSAR, 
PER IMAGINAR-ME 
LABERINTS A ON ANIRÉ 
A BUSCAR ELS MEUS SOMNIS: 
TARD O D'HORA ELS TROBARÉ 
PERQUÈ NO HI HA RES... 
 
QUE A MI EM SEMBLI ATERRIDOR. 
UH! OH! NO TINC POR! 
 
 

LES LLEGENDES I ELS ENGANYS 
SÓN LES ESTRATÈGIES 
PERQUÈ ET SEMBLI FOSC I ESTRANY 
EL QUE NO CONEIXES. 
JO INVESTIGO EL QUE NO SÉ, 
FAIG MARXAR EL FUM NEGRE. 
SI FEU LLUM ALLÀ ON ÉS FOSC, 
VEUREU ELS COLORS. 
 
HEU DE DIR-VOS COM FAIG JO: 
UH! OH! NO TINC POR! 
 
NO TINC POR DE RES, 
SER VALENTA ÉS MOLT MILLOR 
QUE TENIR FORÇA. 
SÉ QUE HE DE LLUITAR 
PER NO DEIXAR ESCAPAR 
TOT EL QUE LA VIDA EM PORTA. 
 
NI DEL FRED NI LA CALOR, 
UH! OH! NO TINC POR! 
NI DEL FUM NI LA FOSCOR, 
UH! OH! NO TINC POR! 
NI DE MONSTRES NI DE LLOPS, 
UH! OH! NO TINC POR! 
UH! OH! NO TINC POR! 
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Escena	  set:	  
	  
(Efecte	  so:	  Engegar,	  7-	  Passes	  talons	  –	  efecte	  de	  so)	  
	  
AVI:	  (Mira	  endavant	  i	  va	  movent	  el	  cap	  d’un	  lentament	  de	  d’esquera	  a	  dreta	  com	  si	  seguís	  algú	  amb	  
la	  mirada.	  Té	  la	  boca	  mig	  oberta	  com	  si	  estigués	  embadalit).	  	  	  
	  
NÉT:	  Avi,	  que	  és	  la	  Dolly,	  ja	  saps	  que	  cada	  dia	  passa	  pel	  davant	  de	  casa!	  
	  
AVI:	  (Torna	  a	  despistar-se).	  
	  
NÉT:	  Avi?	  	  	  
	  
AVI:	  Què	  mana!	  
	  
NÉT:	  Saps,	  m’encanta	  el	  menjar	  que	  em	  fas	  avi,	  cuines	  molt	  bé!	  
	  
AVI:	  Gràcies,	  és	  que	  té	  un	  ingredient	  secret!	  
	  
NÉT:	  Ah,	  sí,	  quin?	  
	  
AVI:	  Sí.	  
	  
NÉT:	  I	  me’l	  pots	  dir?	  
	  
AVI:	  A	  veure	  si	  el	  descobreixes?	  
	  
NÉT:	  Pebre?	  
	  
AVI:	  No!	  
	  
NÉT:	  Farigola?	  
	  
AVI:	  Apa,	  ves!	  
	  
NÉT:	  Ketchup!	  
	  
AVI:	  Noooo!	  
	  
NÉT:	  No	  en	  tinc	  ni	  idea.	  Em	  rendeixo!	  
	  
AVI:	  Doncs	  l’ingredient	  secret	  és…	  
	  
NÉT:	  Va	  digues…	  
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AVI:	  Doncs	  l’amor!	  
NÉT:	  L’amor?	  
	  
AVI:	  Quan	  cuino	  amb	  carinyo,	  pensant	  en	  tu,	  que	  t’agradi,	  que	  t’ajudi	  a	  créixer,	  que	  
el	  trobis	  bo.	  El	  menjar	  surt	  millor.	  Aquest	  és	  l’ingredient	  secret!	  
	  
NÉT:	  Saps	  què	  avi?	  
	  
AVI:	  Què?	  
	  
NÉT:	  Que	  t’estimo	  molt	  avi.	  (S’atansa	  a	  l’avi	  i	  li	  fa	  una	  abraçada).	  
	  
AVI:	  Jo	  també	  t’estimo!	  
	  
NÉT:	  Et	  puc	  dedicar	  una	  cançó	  avi?	  	  
	  
AVI:	  Quina	  cançó?	  
	  
NÉT:	  Una	  de	  les	  cançons	  del	  musical	  Connectem	  del	  Club	  Súper	  3!	  Es	  diu	  Súper	  avis	  
i	  és	  molt	  xula.	  	  
	  
AVI:	  A	  veure	  doncs!	  
	  
NÉT:	  (Comença	  a	  cantar).	  Avis	  cuiners…	  
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Comença	  la	  cançó	  de	  5è	  B	  –	  SÚPER	  AVIS	  (Musical	  Connectem	  Super	  3)	  –	  Marc	  Parrot	  

	  
AVIS CUINERS, 
AVIS ROCKERS, 
AVIS CAMPIONS  
I RODAMÓNS, 
QUE HAN VIST DE TOT,  
QUE HAN FET MOLTS CIMS 
I ENS HAN SORPRÈS 
AMB SÚPER PODERS. 
 
AVIS TRANQUILS, 
AVIS INQUIETS,  
AVIS REBELS  
I AVENTURERS,  
QUE FAN ESPORT,  
QUE PESQUEN POPS,  
QUE FAN UN HORT  
I ROBEN CORS. 
 
PERQUÈ SÓN SUPERAVIS! 
SÚPER EXTRAORDINARIS! 
I TENEN PREPARAT  
SEMPRE ALGUN PLA SECRET  
PER FER-NOS-HO PASSAR BÉ. 
 
 

SÓN ESQUIADORS  
I SOMNIADORS,  
AVIS GALANTS,  
AVIS CANTANTS,  
QUE FAN REGALS INESPERATS,  
QUE ENS CUINEN PLATS MAI SUPERATS. 
 
PERQUÈ SÓN SÚPER AVIS!… 
 
 
PERQUÈ SÓN SÚPER AVIS,  
PROFETES VISIONARIS,  
ATÒMICS VOLADORS,  
FANTÀSTICS VIATGERS,  
HEROIS I PIONERS. 
 
PERQUÈ SÓN SÚPER AVIS!… 
 
PERQUÈ SÓN SÚPER AVIS,  
PROFETES VISIONARIS,  
ATÒMICS VOLADORS,  
FANTÀSTICS VIATGERS,  
HEROIS I PIONERS. 
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Escena	  vuit:	  
	  
NÉT:	  (Estar	  cantant	  i	  ballant	  a	  la	  seva	  habitació	  i	  quan	  sent	  que	  entra	  l’avi	  para	  de	  fer-ho).	  	  
	  
AVI:	  Perquè	  pares?	  
	  
NÉT:	  Em	  fa	  vergonya.	  
	  
AVI:	  Et	  fa	  vergonya	  ser	  com	  tu	  ets	  i	  fer	  el	  que	  més	  t’agrada?	  	  
	  
NÉT:	  Doncs	  a	  l’escola	  no	  pensen	  això	  i	  segons	  com	  se’n	  riuen	  de	  mi.	  
	  
AVI:	  Saps	  una	  cosa?	  
	  
NÉT:	  Què	  avi?	  
	  
AVI:	  Doncs	  que	  els	  bons	  amics,	  els	  que	  són	  amics	  de	  veritat,	  t’accepten	  tal	  com	  ets.	  
	  
NÉT:	  Avi,	  ets	  genial!	  
	  
AVI:	  Sóc	  genial,	  perquè	  t’estimo?	  
	  
NÉT:	  Sí,	  i	  també	  perquè	  m’ajudes	  tant	  com	  pots!	  
	  
AVI:	  Tu	  sí	  que	  ets	  genial,	  que	  em	  fas	  somriure	  veient-‐te	  cantar	  i	  ballar	  amb	  tantes	  
ganes!	  
	  
NÉT:	  Em	  recorda	  la	  cançó	  de	  la	  Lila	  del	  Súper	  3,	  “Sóc	  així”.	  	  
	  
AVI:	  Ho	  veus	  com	  sí,	  que	  el	  que	  has	  de	   fer	  és	  ser	   tu	  mateix.	  Va	  escoltem-‐la	   junts,	  
que	  sé	  que	  t’encanta!	  Com	  anava:	  perquè	  sóc	  així	  (es	  posa	  les	  mans	  a	  la	  cintura),	  perquè	  
sóc	  així	   (se	   senyala	   a	   ell	  mateix	   amb	   els	   polzes),	  perquè	   sóc	  així!	   (Posa	   dos	   dits	   en	   V	   als	   dos	  
costats	  de	  la	  cara).	  
	  
NÉT:	  Avi,	  ets	  genial!	  
	  
AVI:	  (L’avi	  somriu	  amb	  els	  posats	  de	  la	  Lila).	  
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Comença	  la	  cançó	  de	  5è	  C	  –	  SÓC	  AIXÍ	  (Musical	  Connectem	  Super	  3)	  –	  Marc	  Parrot	  
 
POT SEMBLAR-TE ESTRANY 
EL QUE A MI M'AGRADA 
PUC SEMBLAR-TE POC 
O MASSA ESBOJARRADA 
TU NO TENS PER QUÈ SER IGUAL QUE JO. 
 
JO SE EL QUE VULL SER 
I BUSCO EL QUE M'INSPIRA 
I EL QUE HE DESCOBERT 
HO ESCRIC EN EL MEU LLIBRE 
ALS MEUS ULLS  
HO POTS LLEGIR SI VOLS. 
 
MIRA’M I HO VEURÀS, 
MIRA’M I HO VEURÀS, 
MIRA’M I HO VEURAS! 
 
NOMÉS JO DECIDEIXO COM VULL SER, 
I SI TU EM DESCOBREIXES, 
JO TAMBÉ HO FARÉ 
NO TENS PER QUÈ COMENDRE-HO TOT DE MI, 
NOMÉS QUE JO SÓC AIXÍ. 
 
ET PUC SEMBLAR DE GEL, 
PUC SER DISTANT I FREDA, 
NOMÉS ES PERQUÈ, 
TU ENCARA NO EM CONEIXES 
PERÒ DE PROP VEURÀS  
REALMENT COM SÓC. 
 
 

QUAN ENS CONEGUEM  
SABRÀS COM APROPAR-TE 
NO T'ENGANYARÉ 
NO TINC PER QUÈ AMAGAR-ME. 
SEMPRE FAIG ALLÒ QUE EL COR EM DIU. 
 
PER QUÈ SÓC AIXÍ, 
PER QUÈ SOC AIXÍ, 
PER QUÈ SOC AIXÍ. 
 
NOMÉS JO DECIDEIXO COM VULL SER, 
I SI TU EM DESCOBREIXES, 
JO TAMBÉ HO FARÉ 
NO TENS PER QUÈ COMPREN-HO TOT DE MI, 
NOMÉS QUE JO SÓC AIXÍ. 
 
NO SÓC PERFECTA, 
NO SÓC GENIAL, 
NO SÓC MODEL, 
DE MANUAL, 
PERÒ VOLO LLUNY,  
QUAN VULL. 
I SÉ ATERRAR, 
I SI ENSOPEGO, 
EM SÉ AIXECAR. 
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Escena	  nou:	  
	  
(Efecte	  so:	  Engegar,	  7-	  Passes	  talons	  –	  efecte	  de	  so)	  
	  
AVI:	  (Mira	  endavant	  i	  va	  movent	  el	  cap	  d’un	  lentament	  de	  d’esquera	  a	  dreta	  com	  si	  seguís	  algú	  amb	  
la	  mirada.	  Té	  la	  boca	  mig	  oberta	  com	  si	  estigués	  embadalit).	  	  	  
	  
NÉT:	  (Passa	  la	  mà	  davant	  la	  cara	  de	  l’avi).	  Avi,	  que	  estàs	  despistat?	  
	  
AVI:	   Què?	   (Fa	   com	   si	   busqués	   una	   pel·lícula).	   He	   trobat	   una	   pel·lícula	   que	   em	   recorda	  
quan	  era	  jovenet!	  
	  
NÉT:	  Quina	  pel·lícula?	  
	  
AVI:	  Grease!	  
	  
NÉT:	  Grease?	  Però	  no	  és	  aquella	  del	  John	  Travolta	  que	  parla	  de	  l’institut	  de	  quan	  es	  
va	  enamorar?	  
	  
AVI:	  Mira,	  l’àvia	  i	  jo	  ens	  vam	  conèixer	  en	  un	  ball.	  
	  
NÉT:	  No	  m’ho	  havies	  explicat	  mai	  això?	  Va	  explica-‐m’ho!	  
	  
AVI:	  Mira,	  abans	  a	   tots	  els	  pobles	   teníem	  una	  sala.	   Jo	   tenia	  17	  anys	   i	  m’agradava	  
molt	  ballar.	  Quan	  arribava	  alguna	  festa	  anàvem	  a	  ballarà	  a	  la	  sala.	  
	  
NÉT:	  T’agradava	  ballar	  avi?	  
	  
AVI:	  Moltíssim,	  era	  un	  belluguet!	  
	  
NÉT:	  Però	  com	  vas	  conèixer	  l`àvia?	  
	  
AVI:	  Un	  dia	  la	  teva	  àvia	  va	  aparèixer	  a	  la	  sala…	  Portava	  un	  vestit	  de	  color	  blau	  cel	  
preciós.	   Tenia	   un	   somriure	  molt	   bonic	   i	   em	   va	  mirar…	   I	   vaig	   quedar-‐me	   encisat	  
amb	  els	  seus	  ulls…	  
	  
NÉT:	  Avi,	  realment	  això	  és	  ben	  bé	  com	  a	  la	  pel·lícula	  Grease!	  
	  
AVI:	  Ja	  t’ho	  he	  dit!	  
	  
NÉT:	  Bé,	  no	  et	  va	  passar	  a	  l’institut	  però	  si	  que	  us	  vau	  conèixer	  ballant!	  
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AVI:	  Això	  mateix!	  
	  
NÉT:	  A	  partir	  d’ara	  m’agrada	  més	  aquesta	  pel·lícula	  avi,	  perquè	  em	  recordarà	  com	  
vas	  conèixer	  l`àvia.	  
	  

Comença	  la	  cançó	  de	  6è	  A	  –	  YOU	  ARE	  THE	  ONE	  THAT	  I	  WANT	  (Grease)	  –	  	  
John	  Farrar	  

	  
B= BOY/ DANNY 
G=GIRL/SANDY 
B: BOTH 
 
G: TELL ME ABOUT IT STUD! 
 
B: I GOT CHILLS. 
THEY'RE MULTIPLYIN'. 
AND I'M LOSIN' CONTROL. 
'CAUSE THE POWER 
YOU'RE SUPPLYIN', 
IT'S ELECTRIFYIN'! 
 
G: YOU BETTER SHAPE UP, 
'CAUSE I NEED A MAN 
AND MY HEART IS SET ON YOU. 
YOU BETTER SHAPE UP; 
YOU BETTER UNDERSTAND 
TO MY HEART I MUST BE TRUE. 
 
B: NOTHIN' LEFT, NOTHIN' LEFT FOR ME 
TO DO. 
 
BOTH: YOU'RE THE ONE THAT I WANT. 
(YOU ARE THE ONE I WANT), O,O, OO, 
HONEY. 
THE ONE THAT I WANT. 
(YOU ARE THE ONE I WANT WANT), 
O,O,OO, HONEY. 
THE ONE THAT I WANT 
(YOU ARE THE ONE I WANT WANT), O,O, 
OOOOO 
THE ONE I NEED. 
OH, YES INDEED.  

 
G: IF YOU'RE FILLED 
WITH AFFECTION 
YOU'RE TOO SHY TO CONVEY, 
MEDITATE IN MY DIRECTION. 
FEEL YOUR WAY. 
 
B: I BETTER SHAPE UP, 
'CAUSE YOU NEED A MAN 
G: I NEED A MAN 
WHO CAN KEEP ME SATISFIED. 
B: I BETTER SHAPE UP 
IF I'M GONNA PROVE 
G: YOU BETTER PROVE 
THAT MY FAITH IS JUSTIFIED. 
 
B:ARE YOU SURE? 
BOTH:YES, I'M SURE DOWN DEEP INSIDE. 
 
YOU'RE THE ONE THAT I WANT. 
(YOU ARE THE ONE I WANT WANT), O, O, 
OO, HONEY. 
THE ONE THAT I WANT. 
(YOU ARE THE ONE I WANT WANT), 
O,O,OO, HONEY. 
THE ONE THAT I WANT 
(YOU ARE THE ONE I WANT),O, O, OO 
THE ONE I NEED. 
OH, YES INDEED. 
 
REPEAT CHOURS 2X 
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Escena	  deu:	  
	  
(Efecte	  so:	  Engegar,	  7-	  Passes	  talons	  –	  efecte	  de	  so)	  
	  
AVI:	  (Mira	  endavant	  i	  va	  movent	  el	  cap	  d’un	  lentament	  de	  d’esquera	  a	  dreta	  com	  si	  seguís	  algú	  amb	  
la	  mirada.	  Té	  la	  boca	  mig	  oberta	  com	  si	  estigués	  embadalit).	  	  	  
	  
NÉT:	  (Es	  mira	  l’avi	  de	  ben	  a	  prop	  i	  al	  cap	  d’una	  estona	  li	  passa	  la	  mà	  per	  davant	  la	  cara).	  
	  
AVI:	  (L’avi	  mou	  el	  cap	  i	  es	  mira	  el	  nét).	  	  
	  
NÉT:	  Què	  et	  passa	  avi?	  
	  
AVI:	  Res	  que	  estava	  distret!	  
	  
NÉT:	  Ja,	  distret!	  
	  
AVI:	  Què	  vols	  ara?	  
	  
NÉT:	  (Va	  somrient	  mentre	  li	  diu).	  Em	  sembla	  que	  miraves	  la	  Dolly.	  
	  
AVI:	  Au,	  va,	  deixa	  estar!	  
	  
NÉT:	  Síííí,	  miraves	  la	  Dolly!	  
	  
AVI:	  Que	  no	  tens	  feina	  tu?	  
	  
NÉT:	  Sí	  que	  en	  tinc	  de	  feina.	  Avi	  surto	  un	  moment	  i	  ara	  torno.	  (Surt	  de	  l’escena).	  
	  
AVI:	  (Fa	  com	  si	  llegís	  el	  diari).	  
	  
NÉT:	  (Entra	  a	  l’escena	  amb	  un	  ram	  de	  flors	  amagat	  darrera	  l’esquena).	  Mira	  avi,	  tu	  sempre	  em	  
dius	  que	  cal	  enfrontar	  el	  què	  ens	  passa,	  oi?	  
	  
AVI:	  Sí.	  
	  
NÉT:	  Fa	  dies	  que	  sé	  que	  et	  mires	  la	  Dolly,	  o	  sigui	  que	  aquí	  tens	  aquest	  ram	  de	  flors.	  
Porta-‐li	  i	  espavila.	  
	  
AVI:	  Però….	  
	  
NÉT:	  Ni	  però,	  ni	  res!	  L’àvia	  et	  va	  dir	  que	  quan	  ella	  ja	  no	  hi	  fos	  i	  haguessis	  superat	  
que	  ella	  no	  hi	  fos,	  volia	  que	  fossis	  feliç!	  	  
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AVI:	  Ja	  ho	  sé!	  
	  
NÉT:	   Ara	   tornarà	   passar	   la	   Dolly,	   com	   fa	   cada	   dia.	   O	   sigui	   que	   quan	   torni	   fes	   el	  
favor	  de	  donar-‐li	  aquest	  ram	  de	  flors!	  
	  

Comença	  la	  cançó	  de	  6è	  B	  –	  HELLO	  DOLLY	  –	  Jerry	  Hermann	  
	  
I SAID HELLO, DOLLY,  
WELL, HELLO, DOLLY 
IT'S SO NICE TO HAVE YOU BACK WHERE 
YOU BELONG 
YOU'RE LOOKIN' SWELL, DOLLY 
I CAN TELL, DOLLY 
YOU'RE STILL GLOWIN' 
YOU'RE STILL CROWIN' 
YOU'RE STILL GOIN' STRONG 
I FEEL THAT ROOM SWAYIN' 
WHILE THE BAND'S PLAYIN' 
ONE OF YOUR OLD FAVOURITE SONGS 
FROM WAY BACK WHEN 
SO TAKE HER WRAP, FELLAS 
FIND HER AN EMPTY LAP, FELLAS 
DOLLY'LL NEVER GO AWAY AGAIN 
 
I SAID HELLO, DOLLY 
WELL, HELLO, DOLLY 
IT'S SO NICE TO HAVE YOU BACK WHERE 
YOU BELONG 
YOU'RE LOOKIN' SWELL, DOLLY 
I CAN TELL, DOLLY 
YOU'RE STILL GLOWIN' 
YOU'RE STILL CROWIN' 
YOU'RE STILL GOIN' STRONG 
I FEEL THE ROOM SWAYIN' 
WHILE THAT OLE BAND KEEPS ON 
PLAYIN' 
ONE OF YOUR OLD FAVOURITE SONGS 
FROM WAY BACK WHEN 
SO GOLLY, GEE, FELLAS 
FIND HER AN EMPTY KNEE, FELLAS 
DOLLY'LL NEVER GO AWAY 
I SAID SHE'LL NEVER GO AWAY 
DOLLY'LL NEVER GO AWAY AGAIN 
 

 

 
	  
	  
	  
	  

-	  FI	  DE	  LA	  PRIMERA	  PART-	  	  
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-	  SEGONA	  PART	  -	  
	  

BENVINGUDA	  
	  
Benvinguts	  i	  benvingudes	  a	  la	  Cantata	  de	  Nadal	  de	  l’Escola	  les	  Flandes.	  Aquest	  any	  
novament	  aquí	  al	  teatre	  Foment	  de	  Piera.	  
	  
El	  cinema	  ens	  pot	  ensenyar	  moltes	  coses,	  i	  sovint	  conté	  valors	  sobre	  els	  que	  podem	  
reflexionar.	  Aquesta	   cantata	   vol	  mostrar-‐nos	  que	   la	  música	   i	   el	   cinema	   contenen	  
petits	  tresors	  amagats.	  	  
	  
	  
RECOMANACIONS	  
	  
Tan	   sols	   recordar-‐vos	   que	   entre	   tots	  mantinguem	  un	   clima	   silenciós	   i	   agradable	  
durant	  tota	  la	  representació:	  
	  

-‐ Eviteu	  parlar	  entre	  vosaltres	  durant	  les	  cançons.	  
-‐ Procureu	  no	  saludar	  als	  nens	  mentre	  estant	  actuant.	  
-‐ I	   també	  que	  el	  passadís	  del	  costat	  de	   l’escenari	  és	  zona	  de	  pas	  pels	  nens	   i	  

nenes	  que	  han	  de	  cantar.	  
	  

Finalment	  dir-‐vos	  que	  quan	  acabi	   l’actuació	  haureu	  de	   sortir	   tots	   i	   totes.	   Penseu	  
que	   hem	   de	  mobilitzar	  molts	   nens	   que	   han	   de	   sortir,	   per	   tal	   que	   puguin	   entrar	  
després	  els	  de	  cicle	  mitjà	  i	  superior.	  

	  
Moltes	  gràcies.	  
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INTRODUCCIÓ	  	  	  
	  
(Efecte	  so:	  Engegar,	  0-	  Eduardo	  Manostijeras	  (1990)–	  Gran	  Finale	  –	  Danny	  Elfmann)	  

	  
El	  dia	  6	  de	  juny	  del	  2014,	  tots	  els	  nens	  i	  nenes	  de	  l’escola	  les	  Flandes,	  vam	  cantar	  
per	  dir	  que	  volíem	  que	  la	  música	  continui	  a	  l’escola.	  La	  música	  és	  un	  motiu	  de	  
trobada,	  un	  llenguatge	  que	  s’explica	  més	  enllà	  de	  paraules	  i	  que	  ens	  permet	  
expressar-‐nos.	  
	  
Com	  que	  creiem	  que	  la	  música	  ha	  de	  continuar	  formant	  part	  de	  les	  nostres	  vides,	  i	  
de	  la	  nostra	  educació,	  hem	  considerat	  oportú	  fer	  aquesta	  Cantata,	  per	  veure	  que	  la	  
música	  traspassa	  les	  parets	  i	  forma	  part	  de	  molts	  moments.	  
	  
Aquesta	  història	  comença	  descobrint	  la	  música	  que	  hi	  ha	  dins	  les	  pel·lícules,	  un	  
món	  fascinant	  del	  que	  podem	  aprendre	  moltes	  coses.	  Que	  la	  música	  no	  pari	  de	  
sonar.	  	  

	  
	  
(Efecte	  so:	  Anar	  baixant	  el	  volum	  progressivament,	  0-	  Eduardo	  Manostijeras	   	  (1990)–	  Gran	  
Finale	  –	  Danny	  Elfmann)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



UN	  MÓN	  DE	  PEL·LÍCULES	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
TEXT:	  Sadurní	  Solà                                                                          	  
COL·LABORADORS:	  Sergi	  Pérez,	  Meritxell	  Esparrach	  
REVISIÓ	  DEL	  TEXT	  I	  CONSELLS	  ESCÈNICS:	  Maria	  Castillo	  (directora	  de	  l’escola	  de	  Teatre	  de	  Piera)	  
MÚSICA:	  Oliver	  George	  Wallace,	  Sammy	  Fain	  &	  Sammy	  Cahn,	  Terry	  Gilkinson,	  Robert	  L.	  May,	  Kristen	  Robertson	  &	  Robert	  López,	  
Linda	  Solomon,	  Richard	  Rodgers,	  Manu	  Guix,David	  Lawrence,	  South	  Korean,	  Tim	  Rice	  &	  Elton	  John,	  Marc	  Parrot,	  John	  Farrar,	  
Jerry	  Hermann	  
Desembre	  2014	  
	  

	   32	  

-	  INICI	  DE	  L’ACTUACIÓ	  DE	  LA	  2a	  PART-	  
	  
Escena	  u:	  
	  
(Efecte	  so:	  Engegar	  i	  deixar	  que	  s’aturi:	  Compte	  enrere	  cinematògraf)	  	  
	  
(Efecte	   so:	   Engegar,	   1-	   BSO	   Cinema	   Paradiso	   (1988)	   –	   Childhood	   and	  manhood	   –	  
Ennio	  Morricone)	  
	  
(L’avi	   i	   el	   nét	   estan	   al	   costat	   esquerre	  més	   aviat	   a	   prop	   del	   centre	   de	   l’escenari	   i	   està	   amb	   el	   seu	  
ordinador.	  L’avi	  remena	  pel·lícules	  antigues	  i	  el	  nen	  va	  mirant	  el	  seu	  ordinador	  i	  l’avi	  amb	  curiositat	  
de	  saber	  què	  està	  fent.)	  
	  
(Efecte	   so:	   Baixar	   el	   volum	   progressivament,	   1-	   BSO	   Cinema	   Paradiso	   (1988)	   –	  
Childhood	  and	  manhood	  –	  Ennio	  Morricone)	  
	  
NÉT:	  Què	  fas	  avi?	  (Amb	  un	  to	  que	  indiqui:	  altra	  vegada	  buscant	  coses).	  
	  
AVI:	  Busco	  pel·lícules	  en	  film	  antigues	  que	  tinc	  guardades	  per	  aquí.	  (Preocupat	  perquè	  
no	  troba	  la	  pel·lícula	  que	  busca).	  
	  
NÉT:	  Pel·lícules	  en	  film?	  (Amb	  un	  to	  que	  indiqui	  desconeixement,	  que	  no	  té	  idea	  de	  què	  parla).	  
	  
AVI:	   Sí,	   pel·lícules	   en	   film!	   (Com	   si	   indiqués,	   evidentment	   és	   això.	   Agafa	   un	   rotlle	   amb	   film	   i	  
l’estira	  per	  mirar	  si	  és	  la	  pel·lícula	  que	  volia).	  
	  
NÉT:	  Però	  no	  hauríem	  de	  posar	  un	  DVD?	  (Fa	  el	  gest	  d’una	  rodona	  amb	  el	  dit	  com	  si	  dibuixés	  
un	  DVD	  a	  l’aire).	  
	  
AVI:	  (Mig	  rient).	  Home,	  abans	  no	  posàvem	  DVD’s!	  
	  
NÉT:	  Ah,	  no?	  (Sorprès).	  
	  
AVI:	  No!	  (Contundent).	  
	  
NÉT:	  Doncs	  què	  posàveu?	  	  
	  
AVI:	  La	  cinta	  del	  film	  al	  cinematògraf!	  
	  
NÉT:	  No	  ho	  he	  vist	  mai!	  (Amb	  cara	  interrogativa).	  
	  
AVI:	   Mira	   si	   aconsegueixo	   encendre	   el	   cinematògraf	   ho	   podràs	   veure.	   (Fa	   com	   si	  
connectés	  alguna	  cosa	  i	  s’encén	  un	  llum	  pampellejant).	  Em	  sembla	  que	  ja	  funciona.	  
	  
NÉT:	  I	  què	  veurem?	  (Emocionat,	  flexionant	  els	  braços	  i	  posant	  cara	  d’entusiasme).	  
	  
AVI:	  El	  Dumbo.	  (Amb	  ganes	  perquè	  recorda	  que	  la	  pel·lícula	  és	  molt	  maca).	  
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NÉT:	  Qui	  és	  el	  Dumbo.	  	  (Decepcionat	  perquè	  no	  sap	  de	  que	  parla	  l’avi	  baixant	  els	  braços	  i	  deixant	  
de	  somriure).	  
	  
AVI:	  És	  un	  elefantet…	  Mira	  crec	  que	  ho	  entendràs	  més	  bé	  si	  mires	  la	  pel·lícula…	  
	  
(Efecte	  so:	  Engegar	  i	  deixar	  que	  s’aturi:	  Compte	  enrere	  cinematògraf)	  	  
	  
(Efecte	   so:	   Engegar,	   2-	   BSO	   Dumbo	   (1941)	   –	   You	   oughta	   be	   ashamed	   -	   Oliver	  
Wallace)	  
	  
(L’avi	  posa	  la	  pel·lícula	  mentre	  el	  nét	  s’asseu.	  Un	  cop	  la	  té	  a	  punt	  s’asseu	  a	  mirar-la	  també	  amb	  ell	  i	  de	  
fons	  s’escolta	  una	  part	  de	  la	  pel·lícula	  Dumbo).	  
	  
(Efecte	   so:	   Baixar	   el	   volum	   progressivament,	   2-	   BSO	  Dumbo	   (1941)	   –	   You	   oughta	   be	  
ashamed	  -	  Oliver	  Wallace)	  
	  
	  
Comença	  la	  cançó	  de	  P3	  A	  i	  P3	  B	  –	  PETIT	  MEU	  (Dumbo)-	  Oliver	  George	  Wallace	  

	  
	  
	  
PROU DE PLORS PETIT MEU, 
VINE AMB MI PETIT MEU, 
POSA EL CAP PROP DEL MEU COR 
AIXÍ BEN FORT, AI PETIT MEU. 
 
DESDE ELS PEUS FINS AL CAP 
ES TANT DOLÇ QUI NO HO SAP 
TRESOR MEU T’ESTIMO TANT, 
ETS UN ENCANT AI PETIT MEU, 
 
PETIT MEU, PETIT MEU! 
	  
	  

Escena	  dos:	  
	  
	  
NÉT:	  (Fa	  un	  posat	  trist,	  al	  cap	  d’una	  estona	  es	  posa	  a	  plorar).	  
	  
AVI:	  (L’avi	  s’atansa	  al	  seu	  nét	  i	  l’abraça.	  El	  nét	  es	  tapa	  la	  cara	  i	  plora	  una	  estona).	  Va	  digues	  què	  
et	  passa?	  
	  
NÉT:	  (S’asseu	  al	  seu	  costat	  per	  poder	  parlar).	  Doncs	  que	  m`ha	  recordat	  la	  mare!	  Tu	  sembla	  
em	  fas	  de	  cangur,	  però	  la	  mare	  treballa	  molt	  i	  gairebé	  que	  no	  la	  puc	  veure.	   (Ho	  diu	  
somiquejant).	  
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AVI:	  Però,	  ja	  saps	  que	  la	  mare	  ha	  de	  treballar,	  a	  ella	  tampoc	  li	  agrada.	  
	  
NÉT:	  (Segueix	  plorant).	  
	  
AVI:	  Mira,	  anirem	  a	  veure	  si	  la	  trobem	  abans	  que	  hi	  hagi	  el	  canvi	  de	  torn.	  
	  
NÉT:	  (Fa	  cara	  de	  curiositat	  i	  de	  no	  entendre-ho).	  El	  canvi	  de	  què?	  
	  
AVI:	  Si	  home,	  el	  moment	  en	  que	  acaben	  de	  treballar	  unes	  persones	  i	  al	  cap	  d’una	  
estona	  comencen	  les	  altres.	  	  
	  
NÉT:	  (El	  nen	  canvia	  d’actitud	  i	  es	  posa	  content).	  Sí,	  sí	  avi.	  Anem-‐hi!	  
	  
AVI:	  D’acord,	  però	  t’has	  de	  posar	  l’abric	  i	  la	  bufanda	  que	  al	  carrer	  fa	  fred!	  
	  
NÉT:	  (Es	  posa	  ràpidament	  l’abric	  i	  la	  bufanda).	  Jo	  ja	  estic	  a	  punt!	  
	  
AVI:	  (Fa	  com	  si	   li	  costés	  posar-se	  l’abric).	  Una	  mica	  de	  paciència,	  que	  jo	  no	  puc	  anar	  tant	  
ràpid!	  
	  
NÉT:	  (El	  	  nét	  ajuda	  l’avi	  a	  posar-se	  l’abric).	  Ja	  t’ajudo	  avi!	  Vinga	  anem!	  
	  
AVI	  i	  NÉT:	  (Es	  miren	  i	  tots	  dos	  alhora	  i	  amb	  entusiasme	  diuen).	  Anem	  doncs!	  	  
	  
MARE:	  (La	  mare	  fa	  estona	  que	  va	  netejant	  la	  pols	  i	  escombrant	  l’escenari).	  
	  
AVI	  i	  NÉT:	  (S’agafen	  de	  la	  mà	  i	  es	  posen	  a	  caminar	  cap	  a	  l’escenari	  com	  si	  anessin	  a	  veure	  la	  mare	  
que	  és	  la	  persona	  que	  neteja	  el	  teatre).	  
	  
AVI:	  (Porta	  de	  la	  mà	  al	  nét	  i	  dirigint-se	  a	  la	  mare).	  Mira	  qui	  ha	  volgut	  venir-‐te	  a	  veure!	  
	  
MARE:	  (S’ajup	  i	  li	  fa	  dos	  petons	  al	  seu	  fill).	  Estic	  molt	  contenta	  que	  m’hagis	  vingut	  a	  veure.	  
	  
NÉT:	  Estàvem	  veient	  la	  pel·lícula	  del	  Dumbo	  i	  m’he	  recordat	  de	  tu.	  
	  
MARE:	  Així	  has	  vist	  el	  Dumbo?	  
	  
NÉT:	  Si	  l’avi,	  me	  la	  posat	  en	  un	  cinema…	  
	  
AVI:	  (Marcant	  molt	  les	  síl·labes	  amb	  la	  veu	  i	  fent	  un	  gest	  amb	  les	  mans	  com	  si	  tallés	  la	  paraula).	  Ci-‐
ne-‐ma-‐tò-‐graf!	  
	  
NÉT:	  Això	  mateix!	  
	  
AVI:	  (Dirigint-se	  a	  la	  mare).	  A	  quina	  hora	  vindràs	  avui?	  	  
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MARE:	  (Va	  netejant	  la	  pols	  i	  escombrant,	  aixecant	  les	  cames	  dels	  nens,	  bufant	  la	  pols	  dels	  cabells	  dels	  
nens,	   fent	   la	   neteja	   del	   teatre.	   Assenyala	   els	   nens	   quan	   diu	   tots	   aquest	   d’aquí).	   Fins	   que	   tots	  
aquests	  no	  marxin,	  no	  puc	  tornar	  a	  casa!	  (Fa	  el	  gest	  amb	  la	  mà	  de	  demanar	  que	  s’atansi	  el	  
seu	  fill,	  s’ajup	  i	  obre	  els	  braços).	  Vine,	  que	  m’he	  d’acomiadar	  de	  tu!	  
	  
NÉT:	  (S’atansa	  a	  la	  mare	  i	  s’abracen).	  T’estimo	  mare!	  
	  
MARE:	  (Aparten	  la	  cara	  i	  es	  miren	  el	  nen	  i	  la	  mare).	  Ja	  ho	  sé!	  
	  
NÉT:	  No	  triguis	  mare!	  
	  
MARE:	  (Amb	  un	  posat	  trist,	  però	  somrient	  alhora	  per	  dissimular).	  No	  més	  una	  mica!	  (Li	  posa	  bé	  
l’abric	  al	  seu	  fill	  i	  el	  tapa	  amb	  la	  bufanda).	  Va	  vinga,	  aneu	  cap	  a	  casa,	  que	  fa	  fred!	  
	  
AVI	  i	  NÉT:	  (Caminen	  pel	  carrer	  agafats	  de	  la	  mà	  i	  l’avi	  fa	  un	  posat	  trist).	  
	  
NÉT:	  Què	  et	  passa	  avi?	  Fas	  cara	  d’estar	  trist?	  
	  
AVI:	  (L’avi	  i	  el	  nét	  s’asseuen	  en	  un	  banc).	  És	  que	  m’estic	  recordant	  de	  l’àvia.	  
	  
(Els	  nens	  de	  l’escenari	  treuen	  les	  ESTRELLES	  i	  les	  fan	  girar).	  
	  
NÉT:	  (Es	  mira	  l’avi	  i	  li	  toca	  la	  carona	  per	  consolar-lo).	  Jo	  també	  la	  trobo	  a	  faltar.	  
	  
(Efecte	  so:	  Engegar	  i	  deixar	  que	  s’acabi,	  3-	  Màgia	  –	  efecte	  de	  so)	  
	  
AVI:	   (Mig	   trist,	   però	   intentant	   somriure	   es	   mira	   el	   cel	   i	   assenyala	   al	   cel).	   Has	   vist,	   aquella	  
estrella	  d’allà?	  
	  
NÉT:	  (El	  nen	  fa	  cara	  de	  fer	  com	  si	  no	  la	  veiés).	  On?	  
	  
AVI:	  (L’avi	  atansa	   la	  cara	  cap	  al	  nen	   i	   li	  assenyala	  per	   tal	  que	   la	  pugui	  veure).	  Si	  mira,	  aquella	  
que	  brilla	  més!	   (Ho	   diu	   a	   poc	   a	   poc,	   amb	   alegria	   i	   tristesa	   alhora).	   És	   l’àvia	   que	   ens	   està	  
picant	  l’ullet!	  (L’avi	  pica	  l’ullet).	  
	  
NÉT:	  (Prova	  de	  pica	  l’ullet	  però	  no	  li	  surt).	  	  
	  
NÉT:	  (Somriu).	  Tenim	  una	  estrella	  al	  cel!	  (Silenci	  per	  pensar.	  Assenyala	  totes	  les	  estrelles).	  Hi	  
ha	  moltes	  persones	  que	  en	  tenen!	  
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Comença	  la	  cançó	  de	  P4	  A	  i	  B	  –	  AQUELLA	  ESTRELLA	  D’ALLÀ	  (Peter	  Pan)–	  

Sammy	  Fain	  &	  Sammy	  Cahn	  
	  
 

AQUELLA ESTRELLA D’ALLÀ 
AVUI BRILLARÀ PER TU, 
ELS SOMNIS ES FARAN REALITAT, 
SEMPRE PASSA AIXÍ. 
 
AQUELLA ESTRELLA D’ALLÀ 
TÉ UNA ESTRANYA LLUM, 
POTSER MAI MAI SE N’ANIRÀ, 
SI LA SEGUEIXEIS TU. 
 
BRILLA ESTRELLA, BRILLA MÉS, 
I SABRÉ ALLÀ ON ETS, 
FINS A UN MÀGIC PAÍS, 
TU EM GUIES PEL CEL. 
 
I QUAN TE’N VAS A DORMIR, 
I EL DIA JA SE’N VA, 
L’ESTRELLA T’IL·LUMINARÀ 
I SEMPRE BRILLARÀ. 

 
	  

Escena	  tres:	  
	  
AVI	  i	  NÉT:	  (Arriben	  a	  casa	  i	  es	  treuen	  l’abric).	  
	  	  
NÉT:	  (Es	  posa	  a	  jugar	  una	  estona,	  i	  fa	  com	  si	  es	  cansés	  de	  seguida	  de	  totes	  les	  joguines	  i	  va	  canviant	  
de	  l’una	  a	  l’altra).	  
	  
AVI:	  (Torna	  a	  remenar	  entre	  les	  pel·lícules).	  Ah!,	  Ja	  l’he	  trobat!	  
	  
NÉT:	  (Deixa	  les	  joguines	  i	  fa	  cara	  de	  sorprès).	  Què	  has	  trobat?	  
	  
AVI:	  	  (Aixeca	  un	  rodet	  d’una	  pel·lícula	  a	  l’aire	  i	  ho	  diu	  amb	  aire	  triomfant).	  El	  Mowgly.	  
	  
NÉT:	  (Ho	  diu	  com	  si	  no	  hagués	  entès	  què	  deia	  l’avi).	  El	  qui?	  
	  
AVI:	  El	  Mowgly,	  el	  nen	  de	  la	  selva!	  (Fa	  com	  si	  preparés	  la	  pel·lícula	  per	  mirar-la).	  	  
	  
NÉT:	  Nen	  de	  la	  selva?	  Vols	  dir	  el	  Tarzan.	  
	  
AVI:	  Apa,	  que	  el	  Tarzan	  i	  el	  Mowgly	  són	  dos	  personatges	  diferents.	  
	  



UN	  MÓN	  DE	  PEL·LÍCULES	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
TEXT:	  Sadurní	  Solà                                                                          	  
COL·LABORADORS:	  Sergi	  Pérez,	  Meritxell	  Esparrach	  
REVISIÓ	  DEL	  TEXT	  I	  CONSELLS	  ESCÈNICS:	  Maria	  Castillo	  (directora	  de	  l’escola	  de	  Teatre	  de	  Piera)	  
MÚSICA:	  Oliver	  George	  Wallace,	  Sammy	  Fain	  &	  Sammy	  Cahn,	  Terry	  Gilkinson,	  Robert	  L.	  May,	  Kristen	  Robertson	  &	  Robert	  López,	  
Linda	  Solomon,	  Richard	  Rodgers,	  Manu	  Guix,David	  Lawrence,	  South	  Korean,	  Tim	  Rice	  &	  Elton	  John,	  Marc	  Parrot,	  John	  Farrar,	  
Jerry	  Hermann	  
Desembre	  2014	  
	  

	   37	  

NÉT:	   	  Portava	  uns	  (fa	  el	  gest	   com	  si	   indiqués	  els	   calçotets	   i	   es	   tapa	   la	  boca	  com	  se	   li	   escapés	  el	  
riure).	  
	  
AVI:	  Apa,	  tu	  també!	  Mira	  anem	  a	  aclarir-‐ho,	  et	  poso	  la	  pel·lícula!	  (L’avi	  fa	  com	  si	  posés	  la	  
pel·lícula	  i	  li	  costés).	  
	  
NÉT:	  Vinga	  avi,	  asseu-‐te	  al	  meu	  costat,	  que	  la	  vull	  veure	  amb	  tu!.	  
	   	  
(Efecte	  so:	  Engegar	  i	  deixar	  que	  s’aturi:	  Compte	  enrere	  cinematògraf)	  	  
	  
	  

Comença	  la	  cançó	  de	  P5	  A	  i	  P5	  B–	  EL	  MÉS	  FONAMENAL	  (Mowgly)	  –	  Terry	  Gilkinson	  
	  
BUSCA EL QUÈ ÉS  MÉS FONAMENTAL 
LES COSES SIMPLES I VITALS 
OBLIDA’T DE PROBLEMES I INQUIETUDS. 
 
SI BUSQUES EL MÉS ESSENCIAL 
A LA NATURA HI TROBARÀS 
TOT EL QUE NECESSITES SEMPRE A PUNT. 
 
I ES QUE VAGI ON VAGI 
SE QUE LLUNY D’AQUÍ 
NO HI HA RES QUE IGUALI 
EL LLOC ON VISC. 
 
L’ABELLA EM DIU AMB UN BRUNZIR 
QUE VA FER MEL NOMÉS PER MI 
SI BUSQUES SOTA LES PEDRES BÉ 
I POT HABER UN BON FORMIGUER. 
 
LES COSES BÀSIQUES AL MÓN  
SÓN SEMPRE A PUNT… 
 
	  

Escena	  quatre:	  
	  
AVI:	  Què,	  t’ha	  agradat	  la	  pel·lícula?	  
	  
NÉT:	   I	   tant,	   és	  molt	   xula!	   Així,	   hem	   de	   fixar-‐nos	   en	   les	   coses	   que	   de	   veritat	   són	  
importants,	  oi?	  
	  
AVI:	  Això	  mateix!	  
	  
NÉT:	  (Fa	  cara	  de	  preocupat).	  
	  
AVI:	  (S’atansa	  al	  nen	  i	  li	  toca	  el	  cap).	  I	  ara,	  què	  barrina	  aquest	  caparró?	  
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NÉT:	  (Quieixós).	  Doncs,	  que	  necessito	  unes	  bambes,	  que	  siguin	  de	  marca	  i	  la	  mare	  no	  
vol	  perquè	  són	  cares.	  	  
	  
AVI:	  Però	  totes	  les	  bambes	  serveixen.	  
	  
NÉT:	  Sí	  home,	  i	  els	  altres	  se’n	  riuran	  de	  mi.	  
	  
AVI:	   Que	   riguin	   el	   que	   vulguin.	   Mira	   t’explicaré	   una	   història	   que	   potser	   et	   pot	  
ajudar.	  Coneixes	  la	  història	  del	  Rudolph?	  
	  
NÉT:	  Sí,	  ens	  l’ha	  explicat	  la	  teacher	  Bea,	  la	  mestra	  d’anglès!	  És	  el	  reno	  del	  pare	  Noël	  
que	  tenia	  el	  nas	  vermell	  i	  que	  tots	  se’n	  reien	  d’ell?	  
AVI:	  Això	  mateix!	  
	  
NÉT:	  La	  sé,	  la	  sé!	  
	  
AVI:	  Vinga,	  doncs	  explica’m	  com	  continua	  la	  història?	  
	  
NÉT:	  Doncs	  que	   la	  nit	  de	  Nadal	  hi	  havia	  moooooolta	  boira.	  El	  pare	  Noël	  havia	  de	  
sortir	  per	  portar	   regals	   a	   tothom,	  però	   com	  que	  no	   s’hi	   veia	   creia	  que	  no	  podria	  
sortir.	   Així	   que	   va	   demanar	   al	   Rudolph	   que	   es	   posés	   al	   davant	   i	   que	   iluminés	   el	  
camí.	  
	  
AVI:	  Vaja	  que	  allò	  que	  semblava	  que	  era	  un	  problema,	  potser	  no	  ho	  és	  tant!	   (Amb	  
aire	   entusiasmat).	   Vols	   veure	   la	   peli	   del	   Rudolph?	   Amb	   les	   teves	   bambes	   potser	  
il·luminaràs	  l’economia	  de	  les	  altres	  mares.	  
	  
NÉT:Quèèèèè?	  
	  
AVI:	  Res,	  res!	  Que	  totes	  corren!	  
	  
(Efecte	  so:	  Engegar	  i	  deixar	  que	  s’aturi:	  Compte	  enrere	  cinematògraf)	  	  
	  
Comença	  la	  cançó	  de	  P5	  A	  i	  P5	  B–	  RUDOLPH	  THE	  RED	  NOISED	  

REINDEER	  –Robert	  L.	  May 
	  
RUDOLPH, THE RED-NOISED REINDEER  
HE CAN HELP WITH SANTA SLEIGHT 
RUDOLPH, THE RED-NOISED REINDEER  
IS HAPPY, HAPPY, HAPPY TODAY. 
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Escena	  cinc:	  
	  
AVI:	  Vaig	  a	  preparar	  el	  sopar!	  (Parlant	  fluixet).	  I	  no	  facis	  soroll,	  que	  el	  teu	  germà	  està	  
descansant!	  (Surt	  de	  l’escena	  com	  si	  anés	  a	  la	  cuina).	  
	  
NÉT:	  D’acord	  avi!	  Fins	  d’aquí	  a	  una	  estona.	  (S’atansa	  a	  la	  porta	  del	  germà	  i	  va	  trucant	  a	  la	  
porta	  del	  germà).	  
	  
AVI:	  (Des	  de	  fora	  de	  l’escenari	  s’escolta	  la	  seva	  veu).	  No	  molestis	  al	  teu	  germà!	  
	  
NÉT:	  (Prova	  de	  jugar	  i	  es	  cansa	  del	  que	  va	  fent.	  Creua	  els	  braços	  i	  arruga	  el	  front	  posant	  cara	  d’estar	  
fart.	   Al	   cap	   d’una	   estona	   fa	   com	   si	   truqués	   a	   una	   porta	   i	   parlés	   al	   seu	   germà).	   “Jolines”,	  
m’avorreixo!	  
	  
NÉT	  2:	  (Des	  de	  l’altra	  costat	  de	  la	  paret).	  Ja	  ho	  sé,	  però	  no	  pots	  jugar	  amb	  mi	  ara.	  	  
	  
NÉT:	  És	  que	  en	  tinc	  moltes	  ganes.	  Vine,	  que	  l’avi	  m’ha	  ensenyat	  unes	  pelis.	  
	  
NET	  2:	  Que	  no!	  Tinc	  la	  varicel·la!	  I	  si	  entres	  te	  l’encomanaré!	  Tindràs	  molta	  febre,	  
…	  et	  sortiran	  molts	  grans	  …	  i	  piquen	  ”mogollón”.	  Suposo	  que	  no	  vols	  això?	  
	  
NÉT:	  No,	  és	  clar.	  És	  que	  m’encantaria	  estar	  amb	  tu,	  ens	  ho	  passem	  molt	  bé	  junts!	  
	  
NÉT	   2:	   Mira,	   te’n	   recordes	   de	   la	   pel·lícula	   Frozen,	   quan	   les	   dues	   germanes	   no	  
poden	  estar	  juntes?	  
	  
NÉT:	  Si,	  quan	  li	  demana	  de	  fer	  un	  ninot	  de	  neu,	  però	  no	  pot	  sortir	  de	  l’habitació.	  
	  
NÉT	  2:	  Has	  de	  tenir	  paciència	  i	  esperar	  a	  què	  estigui	  millor.	  
	  
NÉT:	  Espera!	  Espera!	  Espera!	  
	  
NÉT	  2:	  (Fent	  veueta	  	  com	  si	  pregués,	  fent	  la	  veu	  de	  la	  Frozen).	  Perquè	  no	  em	  poses	  la	  cançó	  
de	  la	  Frozen?	  	  
	  
NÉT:	  Ai	  sí,	  vaig	  a	  buscar	  l’ordinador!	  (Fa	  com	  si	  el	  busques	  però	  no	  el	  trobés).	  
	  
NÉT:	  No	  el	  trobo!	  (Enfadat).	  
	  
NÉT	  2:	  El	  deus	  tenir	  a	  sota	  de	  la	  pila	  de	  papers	  de	  l’escriptori.	  (Ho	  diu	  allargant-ho	  ,	  com	  
si	  fes	  sempre	  el	  mateix).	  
	  
NÉT:	  (Mira	  sota	  els	  papers	  i	  troba	  l’ordinador,	  fa	  cara	  de	  sorprès).	  Com	  ho	  sabies?	  
(Sorprès).	  
	  



UN	  MÓN	  DE	  PEL·LÍCULES	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
TEXT:	  Sadurní	  Solà                                                                          	  
COL·LABORADORS:	  Sergi	  Pérez,	  Meritxell	  Esparrach	  
REVISIÓ	  DEL	  TEXT	  I	  CONSELLS	  ESCÈNICS:	  Maria	  Castillo	  (directora	  de	  l’escola	  de	  Teatre	  de	  Piera)	  
MÚSICA:	  Oliver	  George	  Wallace,	  Sammy	  Fain	  &	  Sammy	  Cahn,	  Terry	  Gilkinson,	  Robert	  L.	  May,	  Kristen	  Robertson	  &	  Robert	  López,	  
Linda	  Solomon,	  Richard	  Rodgers,	  Manu	  Guix,David	  Lawrence,	  South	  Korean,	  Tim	  Rice	  &	  Elton	  John,	  Marc	  Parrot,	  John	  Farrar,	  
Jerry	  Hermann	  
Desembre	  2014	  
	  

	   40	  

NÉT	  2:	  	  (Fa	  una	  veu	  una	  mica	  fantàstica).	  És	  que	  tinc	  poders	  màgics,	  i	  puc	  mirar	  a	  través	  
de	  les	  parets,	  com	  el	  Súperman!	  
	  
NÉT:	  Apa,	  m’estàs	  prenent	  el	  pèl,	  com	  sempre!	  
	  
NÉT	  2:	  Va	  la	  tens	  a	  punt	  o	  què?	  
	  
NÉT:	  (Tarareja	  la	  cançó).	  Ara	  sí,	  Frozen,	  vols	  venir	  a	  fer	  un	  ninot	  de	  neu	  amb	  mi.	  Vinga	  
que	  ja	  sona!	  
	  
	  
Comença	  la	  cançó	  de	  1rA	  –	  VENS	  A	  FER	  UN	  NINOT	  DE	  NEU	  AMB	  MI	  (Frozen)	  –	  

Kristen	  Robertson	  &	  Robert	  López	  
	  

ANNA: 
ELSA? (TOC, TOC-TO, TOC, TOC!  
VÉNS A FER UN NINOT DE NEU AMB MI? 
AU VA SURT A JUGAR 
NO SÉ PER QUÈ HAS TANCAT AMB CLAU 
VA SURT SI US PLAU 
NO ENTENC QUÈ ET POT PASSAR! 
 
EREM INSEPARABLES 
I ARA JA NO 
NO SÉ JO QUIN MAL ET FAIG! 
 
VÉNS A FER UN NINOT DE NEU AMB MI? 
EL QUE VULGUIS PERÒ QUE SIGUI AMB MI! 
 
ELSA: 
ANNA VES-TE’N (RECITAT) 
 
ANNA: 
JA ME'N VAIG 
 

 

ANNA: 
(TOC, TOC-TO, TOC, TOC!) 
VÉNS A FER UN NINOT DE NEU AMB MI? 
O BÉ AMB LA BICI A FER EL CAMELL? 
TINC MOLTES GANES DE JUGAR AMB ALGÚ 
PERQUÈ JA PARLO AMB TOTS ELS QUADRES DEL CASTELL 
HOLA JOANA D'ARC (RECITAT) 
EM SENTO MASSA SOLA 
EN UN LLOC TAN GRAN 
VEIENT QUE EL TEMPS VA PASSANT! 
CLAC-CLOC, CLAC-CLOC, CLAC-CLOC, CLAC-CLOC!  
 
 
ANNA: 
 
TOC TOC TOC TOC. 
ELSA? 
SURT, SÉ QUE ETS AQUÍ DINS 
LA GENT PREGUNTA ON T'HAS FICAT 
SIGUES VALENTA, TOTHOM EM DIU 
PERÒ JO VULL ESTAR AMB TU AL TEU COSTAT. 
NOMÉS QUEDEM NOSALTRES 
TAN SOLS TU I JO 
NO SAPS COM N'ÉS DE DUR! 
 
VÉNS A FER UN NINOT DE NEU AMB MI? 
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Escena	  sis:	  
	  
NÉT:	   (Assegut	   al	   sofà	   amb	   cara	   d’embadalit	   com	   si	   mirés	   una	   pel·lícula,	   fent	   cares	   com	   si	   seguís	  
escenes	  diferents).	  	  
	  
AVI:	  (Entra	  en	  escena).	  Vinga	  que	  el	  sopar	  ja	  està	  a	  punt!	  
	  
NÉT:	  Espera	  avi,	  que	  vull	  acabar	  de	  veure	  la	  pel·lícula	  Frozen.	  
	  
AVI:	  Però	  si	  l’has	  vist	  mil	  vegades!	  
	  
NÉT:	  Ja,	  és	  que	  m’encanta!	  Avi,	  et	  puc	  ensenyar	  el	  moment	  en	  que	  la	  Frozen	  no	  pot	  
aguantar	  més	  i	  li	  surt	  la	  màgia	  de	  les	  mans	  amb	  gel	  i	  neu.	  	  (Canta	  i	  balla).	  Na	  na	  nà,	  na	  
na	  nà…	  
	  
AVI:	  Aaaah!	  Em	  recorda	  una	  pel·lícula	  molt	  maca!	  
	  
NÉT:	  Quina	  pel·lícula?	  
	  
AVI:	  La	  del	  Billy	  Elliot.	  
	  
(Efecte	  so:	  Engegar	  –	  4-	  BSO	  Billy	  Elliot	  –	  T.REX.	  –	  Cosmic	  dancer)	  	  
	  
NÉT:	  Em	  sembla	  que	  no	  l’he	  vist.	  	  
	  
AVI:	  Sí	  home,	  aquell	  nen	  que	   li	  encantava	  ballar.	   (Es	   posa	   a	   ballar	   imitant	   el	   Billy	   Elliot	  
però	  amb	  dificultats	  perquè	  és	  un	  home	  gran).	  De	  fet	  vol	  aprendre	  a	  ballar	  però	  al	  seu	  pare	  
no	  li	  fa	  gaire	  gràcia.	  Però	  és	  que	  al	  Billy	  Elliot	  li	  sortia	  de	  dins,	  com	  a	  la	  Frozen.	  
	  
NÉT:	  Me	  la	  podràs	  posar?	  	  	  
	  
(Efecte	  so:	  Baixar	  volum	  i	  parar	  –	  4-	  BSO	  Billy	  Elliot	  –	  T.REX.	  –	  Cosmic	  dancer)	  	  
	  
AVI:	  I	  tant	  que	  sí,	  però	  ara	  és	  l’hora	  de	  sopar!	  
	  
NÉT:	   (Amb	   veu	   de	   pregar	   i	   de	   nen	   bo).	   Et	   puc	   posar	   el	   trosset	   de	   la	   pel·lícula	   quan	   la	  
Frozen,	  Vol	  Volar	  i	  deixar	  anar	  el	  gel!	  
	  
AVI:	  D’acord,	  ensenya’m	  aquest	  trosset!	  
	  
NÉT:	  És	  que	  m’agrada	  molt!	  
	  
AVI:	  A	  l’ordinador	  la	  veurem?	  	  
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NÉT:	  Si	  avi,	  l’estava	  mirant	  i	  ja	  la	  tinc	  a	  punt!	  
	  
AVI:	  Molt	  bé,	  doncs	  endanvant!	  
	  
	  

Comença	  la	  cançó	  de	  1r	  B	  –	  VOL	  VOLAR	  (Frozen)	  –	  	  
Kristen	  Robertson	  &	  Robert	  López	  

	  
LA NEU DE NIT TÉ UN TO MÉS BONIC 
NO HI HA TRACES, TOT ÉS BLANC 
D'UN REGNE AÏLLAT DEL MÓN 
EN SÓC REINA EN AQUEST INSTANT 
EL VENT FEREIX LA NIT PER DINS LA TEMPESTA 
HE ACABAT FUGINT TOT I QUE HE LLUITAT. 
 
NO ELS VULL A DINS, NO ELS VULL AQUÍ 
PORTA'T MOLT BÉ, SEMPRE EM DEIA A MI 
DESAT, NO HO POT SABER NINGÚ 
JA HO SAP ALGÚ! 
 
VOL VOLAR, EL DEIXO ANAR 
NI PUC NI EL VULL AMAGAR 
VOL VOLAR 
EL DEIXO ANAR 
JA TANT ÉS, JA TANT ME FA 
ÉS IGUAL EL QUE PUGUIN DIR 
DEIXA EL VENT CRIDAR 
EL FRED NO M'HA FET MAI CAP MAL A MI. 
 
ÉS CURIÓS COM LA DISTÀNCIA 
HO FA TOT MOLT PETIT 
I LES PORS QUE EM DOMINAVEN 
PER SEMPRE HAN FUGIT. 
 
ARA VEURÉ EL QUE PUC FER 
QUINS LÍMITS JO SUPERARÉ 
NI EL VENT NI EL MAL NO SÓN PER MI 
PER FI! 

VOL VOLAR ,EL DEIXO ANAR 
SÓC PART DE LA NEU I EL VENT 
VOL VOLAR, EL DEIXO ANAR 
JA HE FET FORA AQUEST TURMENT 
SÓC AQUÍ, 
I NO EM MOURAN 
DEIXA EL VENT CRIDAR. 
 
TINC UN PODER  
QUE VA DELS CIMS FINS ALS AVENCS 
DE LA MEVA ÀNIMA EN SURTEN GELS  
QUE NI COMPRENC 
I UN PENSAMENT SORGEIX  
COM UN GRAN DARD GELAT 
NO PENSO TORNAR MAI 
AIXÒ JA ÉS EL PASSAT. 
 
VOL VOLAR, EL DEIXO ANAR 
I COM L'ALBA JO CREIXERÉ 
VOL VOLAR, EL DEIXO ANAR 
JA NO EM PORTARÉ BÉ 
SÓC AQUÍ, S'ALÇA UN NOU MATÍ 
DEIXA EL VENT CRIDAR 
 
EL FRED NO M'HA FET MAI CAP MAL A MI. 
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Escena	  set:	  
	  
AVI:	  Vinga,	  porta	  el	  sopar	  al	  teu	  germà!	  
	  
NÉT:	  Però	  m’encomanarà	  la	  varicel·la!	  (Fa	  com	  si	  agafés	  una	  safata	  amb	  menjar.	  Truca	  a	  la	  
porta	  i	  li	  deixa	  al	  terra.)	  Et	  deixo	  el	  sopar	  aquí!	  
	  
NÉT	  2:	  Gràcies	  per	  cuidar-‐me!	  
	  
AVI:	  Bon	  profit!	  
	  
NÉT:	  Avi,	  és	  boníssim	  aquest	  sopar!	  Després	  aniré	  amb	  bicicleta!	  
	  
AVI:	  Va	  menja!	  
	  
NÉT:	  I	  també	  aniré	  amb	  patinet!	  
	  
AVI:	  Vigila	  amb	  la	  sopa!	  
	  
NÉT:	  I	  també	  jugaré	  a	  futbol!	  
	  
AVI:	   	   Apa,	   para,	   para!	   Tu	   no	   saps	   que	   el	   lleons,	   els	   més	   forts	   també	   han	   de	  
descansar!	  
	  
NÉT:	  Jo	  sóc	  fort,	  com	  un	  lleó!	  	  Grrr!	  
	  
AVI:	  És	  clar	  que	  sí,	  tu	  ets	  com	  un	  lleó,	  i	  et	  menjaries	  el	  món:	  la	  bicicleta,	  el	  patinet,	  
el	  futbol…	  Grrr!	  (Rogeix	  com	  un	  lléo).	  
	  
AVI	  i	  NÉT:	  (Es	  miren	  a	  la	  cara	  tots	  dos	  i	  fent	  un	  posat	  ferotge).	  Grrr!	  
	  
NÉT:	   (Comença	   a	  menjar	   sopa,	   deixa	   a	   cullera	   i	   es	   posa	   a	   xerrotejar).	   	   Perquè	   saps	  avi,	   t’en	  
recordes	  de	  quan	  vam	  mirar…!	  
	  
AVI:	  (Tallant	  la	  frase	  del	  nét).	  Va	  menja’t	  la	  sopa,	  que	  es	  refreda!	  
	  
NÉT:	  M’encanta	  el	  Rei	  Lleó!	  (Tarareja).	  	  In	  the	  jungle…!	  
	  
AVI:	  Mare	  meva,	  no	  t’acabaràs	  mai	  aquesta	  sopa!	  
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Comença	  la	  cançó	  de	  2n	  A	  –	  WIMOWEH	  (The	  Lion	  King)	  –	  Linda	  Solomon	  	  
	  

EE-E-E-OH-MUM-OH-WEH (X 2) 
 
WIMOWEH, WIMOWEH, WIMOWEH, WIMOWEH (X 4) 
 
IN THE JUNGLE, THE MIGHTY JUNGLE, 
THE LION SLEEPS TONIGHT. 
IN THE JUNGLE, THE QUIET JUNGLE, 
THE LION SLEEPS TONIGHT 
 
WIMOWEH, WIMOWEH, WIMOWEH, WIMOWEH (X 2) 
 
IN THE VILLAGE, THE PEACEFUL VILLAGE, 
THE LION SLEEPS TONIGHT. 
IN THE VILLAGE, THE QUIET VILLAGE, 
THE LION SLEEPS TONIGHT. 
 
WIMOWEH, WIMOWEH, WIMOWEH, WIMOWEH (X 4) 
 
HUSH MY DARLING, DON'T FEAR MY DARLING, 
THE LION SLEEPS TONIGHT. 
HUSH MY DARLING, DON'T FEAR MY DARLING, 
THE LION SLEEPS TONIGHT. 
 
WIMOWEH, WIMOWEH, WIMOWEH, WIMOWEH (X 4) 
 
EE-E-E-OH-MUM-A-WEH (X 2) 
 
	  

Escena	  vuit:	  
	  
(Els	  nens	  que	  han	  cantat	  van	  marxant	  de	  l’escena	  badallant).	  
	  
NÉT:	  (Va	  menjant	  la	  sopa	  i	  va	  baixant	  el	  cap	  com	  si	  s’anés	  adormint	  i	  va	  fent	  algun	  badall).	  
	  
AVI:	  Aquesta	  sopa!	  	  
	  
NÉT:	  (Fa	  un	  posat	  pensatiu).	  
	  
AVI:	  On	  tens	  el	  cap	  ara?	  
	  
NÉT:	  Avi,	  es	  pot	  estar	  trist	  i	  content	  a	  la	  vegada?	  
	  
AVI:	  Doncs,	  sí.	  
	  
NÉT:	  És	  que	  estic	   trist	  perquè	  ahir	   varem	  perdre	  el	  partit	  de	   futbol,	   però	  alhora	  
estic	  content	  perquè	  vaig	  jugar	  amb	  els	  meus	  amics.	  
	  
AVI:	  Ja	  sé	  que	  sembla	  estrany,	  però	  és	  així.	  
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NÉT:	  Avi,	  a	  tu	  també	  et	  passa	  això?	  
	  
AVI:	  Si,	  és	  clar.	  Mira,	  a	  mi	  em	  passa	  el	  mateix	  amb	  la	  teva	  àvia.	  Estic	   trist	  perquè	  
l’àvia	  no	  hi	  és,	  però	  alhora	  estic	  content	  pels	  records	  de	  totes	  les	  coses	  bones	  que	  
vam	  passar	  junts.	  
	  
NÉT:	  Avi	  !	  (Obrint	  la	  boca	  i	  els	  ulls	  oberts	  amb	  cara	  de	  sorprès).	  
	  
AVI:	  Què	  passa?	  
	  
NÉT:	  Com	  a	  la	  pel·lícula	  que	  a	  t’encanta!	  
	  
AVI:	  Quina?	  (Nerviós).	  
	  
NÉT:	  Sí,	  la	  de	  riure	  i	  plorar.	  
	  
AVI:	   Aaaah!	   Vols	   dir	   Somriures	   i	   llàgrimes!	   (Fa	   un	   gest	   de	   mirar	   en	   la	   llunyania	   i	   de	  
recordar-se	  de	  l’àvia).	  La	  teva	  àvia	  la	  cantava	  també.	  
	  
(Veu	  en	  off	  de	  l’àvia	  taral·lejant	  la	  cançó).	  
	  
NÉT:	  Sí,	  la	  teacher	  Bea	  ens	  em	  va	  dir	  que	  en	  anglès	  es	  diu:	  “The	  sounds	  of	  music”.	  
(Ho	  pronuncia	  amb	  un	  to	  xuleta).	  
	  
AVI:	  (L’avi	  es	  queda	  amb	  la	  boca	  mig	  oberta,	  com	  si	  no	  hagués	  entès	  res).	  Això	  mateix.	  
	  
NÉT:	  Però	  traduït	  no	  tenen	  el	  mateix	  significat.	  
	  
AVI:	   Ja	   et	   vaig	   dir	   que	   quan	   fan	   la	   versió	   d’una	   pel·lícula	   en	   un	   altre	   idioma,	   a	  
vegades	  li	  canvien	  el	  nom.	  
	  
NÉT:	  Avi,	  podem	  mirar	  la	  pel·lícula	  després	  de	  sopar?	  
	  
AVI:	  D’acord,	  la	  mirarem!	  
	  
NÉT:	  Avi,	  és	  tant	  maca	  aquesta	  pel·lícula!	  
	  
AVI:	  Ja	  ho	  sé!	  	  (L’avi	  s’eixuga	  les	  llàgrimes).	  I	  després	  a	  fer	  “nones”,	  d’acord?	  (Somrient).	  
	  
NÉT:	  Sííí!	  Ets	  el	  millor	  del	  món.	  
	  
AVI:	  Mira	  que	  arribes	  a	  ser	  pilota.	  Tira	  cap	  allà	  i	  posa-‐la.	  
	  
(Efecte	  so:	  Engegar	  i	  deixar	  que	  s’aturi:	  Compte	  enrere	  cinematògraf)	  	  
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Comença	  la	  cançó	  de	  2n	  A	  –	  DO	  RE	  MI	  (The	  sounds	  of	  music)	  –	  Richard	  Rodgers	  

	  
LET'S START AT THE VERY BEGINNING 
A VERY GOOD PLACE TO START 
WHEN YOU READ YOU BEGIN WITH A B C 
WHEN YOU SING YOU BEGIN WITH DO RE ME 
DO RE ME, DO RE ME 
THE FIRST THREE NOTES JUST HAPPEN TO BE 
DO RE ME, DO RE ME 
DO RE ME FA SO LA TI 
LET'S SEE IF I CAN MAKE IT EASIER 
DOE, A DEER, A FEMALE DEER 
RAY, A DROP OF GOLDEN SUN 
ME, A NAME I CALL MYSELF 
FAR, A LONG, LONG WAY TO RUN 
SEW, A NEEDLE PULLING THREAD 
LA, A NOTE TO FOLLOW SEW 
TEA, A DRINK WITH JAM AND BREAD 
THAT WILL BRING US BACK TO DO  
OH-OH-OH. 
 
DOE, A DEER, A FEMALE DEER 
RAY, A DROP OF GOLDEN SUN 
ME, A NAME I CALL MYSELF 
FAR, A LONG, LONG WAY TO RUN 
SEW, A NEEDLE PULLING THREAD 
LA, A NOTE TO FOLLOW SEW 
TEA, A DRINK WITH JAM AND BREAD 
THAT WILL BRING US BACK TO DO  
OH-OH-OH. 
 
 
DOE, A DEER, A FEMALE DEER 
RAY, A DROP OF GOLDEN SUN 
ME, A NAME I CALL MYSELF 
FAR, A LONG, LONG WAY TO RUN 
SEW, A NEEDLE PULLING THREAD 
LA, A NOTE TO FOLLOW SEW 
TEA, A DRINK WITH JAM AND BREAD 
THAT WILL BRING US BACK TO DO  
DO RE ME FA SO LA TI DO, SO DO 

	  
	  

	  
	  
 

-	  FI	  DE	  LA	  SEGONA	  PART-	  	  


