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Repartiment (per ordre d’aparició): 
 
Avi 
Nét/a 
Maria 
Pere 
Roger 
Arnau 
Brugués 
Nausica 
Sirena 1 
Sirena 2 
Sirena 3 
Sirena 4 
Gunila 
Titània 
 
 
Pròleg 

 
Un avi i el seu nét/a són a la muntanya. Han arribat al cap de la Dona Morta. El nen/a li 
pregunta per l’origen d’aquest nom. L’avi li contesta que parteix d’una llegenda que 
potser algun dia es farà realitat. Davant la incredulitat del nen/a l’avi es disposa a 
explicar-li la història. 
 
 Cançó “La Dona Morta, una llegenda?”  (Cor) 
 
 
 
Escena 1 

 
L’avi es converteix en narrador i el nen/a l’escolta: Cap a l’any 1560 dos vaixells pirates 
desembarquen a la platja de Castelldefels i sembren el terror entre la població, que, 
avisada des de les torres de guaita, fuig cap a les muntanyes. Alguns pirates els 
persegueixen i d’altres s’estableixen al poble per acumular un bon botí.  
 
 Cançó “La fugida”    (Cor) 
 
 
 
Escena 2 

 
Durant la fugida, en una part del bosc concedeixen Maria (dona de 46 anys, vídua i 
sense familia), Pere (noi de 13 anys), Roger (jove de 19 anys) i els germans bessons 
Arnau i Brugués (de 8 anys). Degut a l’enrenou de la fugida tots s’han desorientat al 
bosc i no saben ben bé on són. Estan esgotats de córrer i amagar-se durant tot el dia. És 
a punt de fer-se de nit, així que decideixen acampar en una clariana i unir les seves 
forces per sobreviure. En Pere farà la primera guàrdia.  
 



 Cançó “L’acampada”    (Cor) 
 
 
 
Escena 3 

 
En Pere lluita contra la son, però al final també s’adorm. Al cap d’una estona, ja en 
plena nit, són voltats per cinc sirenes que amb les seves paraules seductores pretenen 
endur-se’ls en estat de trànsit cap al mar fatídicament. Nausica, una de les sirenes, es va 
enamorant d’en Roger mentre li xiuxiueja a l’oïda.  
 
 Cançó “Les Sirenes”    (Cor) 
 
 
Però els seus encanteris no fan efecte i ningú no es mou ni altera el seu son. Aleshores 
una d’elles recorda que, segons una vella llegenda del mar, les paraules d’una sirena no 
enganyen els qui només tenen bondat en el seu esperit. En Roger es desperta de sobte i 
desconfia en veure-les, però elles el tranquil.litzen i li confessen qui són i perquè no els 
poden fer mal. Ell reacciona violentament i els parla amb paraules ben agres, acusant-
les d’assassines. Nausica, dolguda, es justifica tot dient-li que no hi poden fer res, que és 
el destí que els han encomanat les deïtats marines: portar éssers humans oferts en 
sacrifici a canvi del que el mar ofereix als qui habiten a terra. En Roger, que també ha 
començat a sentir alguna cosa per Nausica, ho accepta però els demana que marxin i 
s’adorm altre cop. Nausica es queda l’última i canta: 
 
 Cançó “El comiat”    (Nausica/Cor) 
 
Després marxa, plena de pena.  
 
 
Escena 4 

 
Tot queda en silenci, però de sobte els desperta un fort terrabastall i apareix Gunila, la 
bruixa del Garraf, que pretén endur-se’ls cap a les profunditats de les roques. Alhora, en 
Pere divisa alguns pirates que estan pujant les muntanyes i avisa que tard o d’hora els 
trobaran. Moment de màxima tensió: els cinc protagonistes es troben entre dues 
amenaces i no saben què fer. Però en aquest instant apareix Titània, la fada del Garraf.  
 
 Cançó “Titània, la fada del Garraf”    (Titània/Cor) 
 
 
 
Escena 5 

 
Gunila i Titània lluiten tot fent ostentació dels seus poders, però cap no és superior a 
l’altra i han d’arribar a un pacte: Acorden que Titània aixecarà una carena que protegirà 
els protagonistes dels pirates, que ja són a prop. A canvi, aquesta serralada sorgirà del 
cos d’un d‘ells, que restarà per sempre més convertit en pedra i terra. Així la bruixa 
tindrà el seu ostatge, que formarà part dels seus dominis, i els altres quatre podran fugir. 
La bruixa està d’acord, però cal saber qui es sacrifica. S’ofereix la Maria, que davant les 



protestes dels altres, els convenç per què no té família i a més així la podran recordar. 
La bruixa és a punt de fer el seu encanteri, però encara la fada li imposa una darrera 
condició: el dia que Castelldefels estigui poblat totalment per persones amb l’esperit ple 
de bondat Maria, la Dona Morta, tornarà a la vida en forma de fada i Titània tindrà una 
nova companya. La bruixa accedeix a contracor i es disposa a fer l’encanteri.  
 
 Cançó “La Dona Morta”     (Gunila/Cor) 
 
Titània i Gunila se’n van.  
 
 
 
Escena 6 

 
Resten el quatre protagonistes en escena. S’han salvat, però ara, amb la nova serralada 
entre ells i el mar, estan encara més desorientats. Mentre es lamenten apareix Nausica, 
que enamorada d’en Roger, ha tornat a buscar-lo (amb el risc de morir d’esgotament 
després de tantes hores a terra) i guiar-lo a ell i els seus amics per camins que només les 
sirenes coneixen (degut al seu excel.lent sentit de l’orientació i malgrat la nova carena 
que ha aparegut de sobte). A més, els diu que els pirates, espantats per l’aparició de la 
muntanya, han fugit mar endins. Es posen en camí apressadament i al cap d’un temps 
Nausica comença a afeblir-se, fins que cau esgotada i a punt de morir. Els marca el poc 
camí que resta i els diu que la deixin, que no arribarà al mar. Roger es queda amb ella i 
Pere s’endú els nens, després de desitjar-li bona sort.  
 
 
Escena 7 

 
Roger insisteix, però Nausica el vol dissuadir. A més, li vol fer entendre que la seva 
relació és impossible, que ella viu al mar i ell a terra. Però ell la rebat i li ofereix una 
vida compartida entre el mar i la terra. L’agafa en braços i corre cap a la platja en una 
lluita contrarellotge.  
 
 
Escena 8 

 
Finalment arriben a l’aigua, ella ja sembla morta. So de les onades. Però finalment 
revifa i es va recuperant. Apareixen en Pere, els nens i tot el poble, que els venen a 
veure.  
 
 “Cançó Final”    (Cor/Els d’escena) 
 
Epíleg 

 
Breu diàleg entre avi i nét/a parlant de si algun dia la Dona Morta es convertirà en fada. 
Aparició final, amb posat burleta, de Titània.  
 
 Bis “Cançó Final”   (Cor/Tots els actors i actrius) 
 

  



LA DONA MORTA 
 

Pròleg 
 
De bon matí, un avi i la seva néta -encara una nena- pugen a escena des del pati de 

butaques. Arriben cansats i esbufegant. Al fons es veuen les muntanyes del Garraf i el 

mar.  

 
Néta: Avi, quin mal de cames! Ja hem arribat? 
 
Avi: Doncs sí, noia! T’has portat com una valenta! Calen bones cames per arribar aquí 
dalt... 
 
Néta: Doncs les meves ja no poden més... 
 
Avi: Però paga la pena... Mira el paisatge, mira les muntanyes i el mar, tan lluny però 
tan a prop. No havies estat mai aquí, oi? 
 
Néta: Crec que no. Sembla que d’un salt podríem arribar a l’aigua! 
 
Avi: (Rient) No t’ho creguis pas. El mar és força lluny. El que passa és que hem pujat 
molt amunt. Som al mateix cap de la Dona Morta.  
 
Néta: La Dona Morta? 
 
Avi: Sí, la Dona Morta. No et recordes d’aquesta silueta que formen les muntanyes i 
que es veu des de la platja de Castelldefels? Molts cops te l’he ensenyada. 
 
Néta: I tant! (Burleta) Però pobreta, li farà mal si li trepitgem el cap! Ah no, què és 
morta, hahaha! 
 
Avi: No te’n burlis, trapella. Qui sap? Potser algun dia... (Es queda pensatiu) 
 
Néta: Algun dia què? S’aixecarà? Hahaha... 
 
Avi: No ho sé. Però diu la llegenda que potser algun dia tornarà a la vida.  
 
Néta: (Molt entenimentada) Doncs diu la Lali, la meva profenova, que les llegendes no 
són veritat.  
 
Avi: Potser no del tot. Però hi ha tantes coses del nostre món que desconeixem... 
 
Cançó “La Dona Morta, una llegenda?”  (Cor/Avi-Néta) 
Si mires cap a l’oest 
veuràs molta muntanya,  
però al davant trobaràs 
el millor dels encants.  
 
Veritat o llegenda? 
Llegenda o veritat? 



Escolta aquesta història, 
veuràs com ho sabràs.  
 
Hi ha qui diu que és llegenda,  
hi ha qui diu que és veritat,  
però la Dona Morta 
sempre es veu al Garraf. 
 
Veritat o llegenda? 
Llegenda o veritat? 
Escolta aquesta història, 
veuràs com ho sabràs.  
 
Potser hi haurà pirates, 
que empaiten noies maques./ que empaiten tot el poble 
Potser vindran sirenes 
caminant per l’arena.  
 
Veritat o llegenda? 
Llegenda o veritat? 
Escolta aquesta història, 
veuràs com ho sabràs.  
 
La bruixa i la fada 
lluitant enfurismades 
i una dolça parella 
per sempre apassionada. 
 
Veritat o llegenda? 
Llegenda o veritat? 
Escolta aquesta història, 
veuràs com ho sabràs.  
Escolta aquesta història, 
veuràs com ho sabràs.  
 
Néta: (Escèptica)Tu la saps, aquesta llegenda? Doncs vés i explica-l’hi a la Lali, a veure 
què hi diu.  
 
Avi: Mmmm, faré una cosa millor. Com que ja hem descansat una mica, te l’explicaré a 
tu tot baixant. Després ja li explicaràs a la Lali.  
 
Néta: (Resignada) D’acord, però no t’emboliquis molt, eh! Vull arribar aviat a casa, que 
començo a tenir gana... 
 
(Mutis de tots dos per la dreta. Però no arriben a marxar. Es queden en un racó. A 

partir d’ara, l’Avi farà de Narrador, amb algun comentari de la seva néta, tan 

espavilada.) 

 

 

 



 

 

Escena 1 

 
Avi-Narrador: Es veu que va ser cap a l’any 1560 que dos vaixells pirates van arribar 
per sorpresa a Castelldefels... 
 
Néta: Vaja! La típica història de pirates! Me les sé totes! Blabla, blabla, blabla... 
 
(Apareixen en escena personatges cridant i fugint desesperats, que apareixen i 

desapareixen d’escena. Por, caos i desordre. Tot d’una l’acció comença a alentir-se 

fins a quedar congelada) 

 
Cançó “La fugida”    (Cor) 
 
En un dia qualsevol 
la mar brilla com el cel,  
suament arrissa les ones,  
el sol llueix entre núvols, 
la gent treballa contenta 
i els nens juguen distrets. 
 
Però de les torres de guaita 
es dóna el crit d‘alarma: 
han vist dos vaixells pirates 
dibuixats a l’horitzó.  
Preneu sols el més precís 
i fugim a les muntanyes.  
 
Aquest pa i aquell formatge, 
tanta fruita com pugueu. 
Agafeu una flassada,  
refresca de nit.  
Els ramats i l’aviram 
deixeu-los ja fugir,  
que ja venen els pirates, 
marxem tots pitant d’aquí.  
 
Fuig la gent espaordida 
mentre al mar es van fent grans 
unes veles enemigues.  
Ja s’apropen el llaguts 
atapeïts de corsaris 
que saquejaran el poble  
fins la darrera cabana.  
 
 
(Al final de la cançó es torna el moviment  i tots van desapareixent per ambdues bandes 

de l’escenari, perseguits pels primers pirates que han començat a perseguir-los.) 

 



 
 
Escena 2 

 
(En algun lloc enmig del Garraf) 

 
Avi-narrador: Tothom va escapar com va poder, i mentre alguns pirates es van quedar al 
poble per endur-s’ho tot, d’altres van perseguir la pobra gent, no fos cas que s’haguessin 
emportat alguna cosa de valor. Però si uns, per ser gent de mar, no coneixien la 
muntanya, els altres, acostumats a viure prop de la platja, tampoc no gaire... I això els va 
passar a uns quants que... 
 
(Apareixen per l’esquerra l’Arnau i la Brugués, desorientats. Són dos bessons d’uns 

vuit anys) 

 

Brugués: Pare, mare! On sou? 
 
Arnau: On sou? Pare, mare! On sou? 
 
(De darrere una roca apareix en Pere, un noi d’uns tretze anys) 

 

Pere: Arnau, Brugués, veniu aquí! Amagueu-vos!  
 
Arnau: Pere! 
 
Brugués: Pere! Has vist els pares! Els hem perdut! 
 
Pere: (Avança cap a ells)No, no he vist ningú. Ja fa estona que estic aquí amagat. 
(Mirant desconfiat a totes bandes) Sembla que de moment no ens segueixen. No patiu, 
us trobaran. Per ara quedeu-vos amb mi. Jo també  els he perdut a tots. Un moment que 
m’he distret a agafar la baldufa, que m’havia caigut, i ja ni el pare ni la mare, ni l’avi, ni 
la germana... 
 
Brugués: I ara què fem? 
 
(Apareixen per la dreta, de sobte, en Roger i la Maria. Ell és un noi d’uns dinou anys, 

ella una dona que aparenta més de quaranta-cinc.) 

 
Brugués, Pere, Arnau: (Espantats) Ahhhhh! 
 
Roger: No crideu! Som nosaltres! Què hi feu aquí? 
 
Maria: Que us he perdut també? 
 
Arnau: Heu vist el pare? Heu vist la mare? 
 
Brugués: Això! Què els heu vist? 
 
Pere: I algú de casa meva? Que veniu sols? 
 



Maria: Sí, venim sols. No he vist ningú que vingués darrere. La veritat és que jo he 
començat a córrer muntanya amunt tan depressa com he pogut. (Als nens, abraçant-los) 
No patiu criatures, que aviat us vindran a buscar... 
 
Roger: (A en Pere) Jo també m’he vist separat dels de casa meva. Amb la corredissa ens 
hem perdut. (Mirant al seu voltant) Crec que no ens han seguit. I aquest sembla un bon 
lloc per amagar-nos i descansar una mica tots cinc. 
 
Brugués: I ara què fem? 
 
Pere: Si tornem ens agafaran els pirates... 
 
Arnau: Jo estic molt cansat! I tinc gana! 
 
Maria: Millor esperar-nos a que marxin els pirates. 
 
Roger: Hi estic d’acord. A més, ens costaria trobar el camí de tornada. Hem vingut tan 
depressa... I aquest lloc no em sona gens... 
 
Maria: S’està fent fosc. Passem la nit aquí com puguem i demà decidirem. Què us 
sembla? Mireu, he dut una mica de pa (el dóna al nens, que se’l comencen a menjar). 
 
Roger: D’acord. Però farem torns de guàrdia, per si de cas. Pere, fas tu el primer? 
Després el faré jo, i si cal tu el darrer, Maria. 
 
Pere: Sí, sí.  
 
Maria: Molt bé. 
 
Arnau: Jo també vull fer guàrdia! 
 
Brugués: I jo! 
 
Maria: No, canalla. Vosaltres a dormir.  
 
Pere: Això mateix! Tothom a dormir, que jo em quedo despert.  
 
(Tots jeuen a terra i s’acomoden el millor possible per dormir. En Pere, assegut i quiet, 

aviat comença fer cops de cap. S’està adormint en plena guàrdia) 

 
Cançó “L’acampada”    (Cor) 
 
Tot el dia fugint, 
però a la fi han trobat 
enmig de la muntanya 
una breu clariana 
on poder descansar.  
 
Farigola, ginesta, 
branques de romaní 



tenen cura dels cossos.  
El margalló els abriga,  
la gespa els fa de coixí.  
 
Només coneix la lluna 
el seu amagatall. 
Però el guarda s’adorm        (Aquí en Pere cau rendit de son) 

i força indefensos 
els deixa tots plegats. 
I força indefensos 
els deixa tots plegats. 
 
 
 
Escena 3 

 
(La lluna il.lumina l’escena. Amb en Pere ja totalment adormit, tot resta en silenci uns 

instants. Però aviat apareixen per l’esquerra cinc sirenes que s’apropen al campament 

sinuosament) 

 

Nét/a: Però avi, si les sirenes no caminen! Només neden per l’aigua! 
 
Avi-Narrador: Aquestes sí! El seu amo de les profunditats marines els havia concedit 
aquesta gràcia, però a canvi d‘una terrible condició! 
 
 
 
Cançó “Les Sirenes”    (Cor) 
 
Nascudes de l’escuma 
germanes de l’onada,  
és la mar casa nostra. 
Corrents marins ens guien 
cap els foscos abismes.  
 
Podem nedar per l’aire! 
Podem volar per l’aigua! 
 
La nostra pell d’escata 
suamentllisca per l’aigua 
fins coves tan profundes 
que amb prou feines coneixen 
els peixos més audaços.  
 
Podem nedar per l’aire! 
Podem volar per l’aigua! 
 
Però també la terra 
gaudim de trepitjar-la, 
per complaure el nostre amo 



portant gent indefensa 
cap el seu avenc d’algues.  
 
Podem nedar per l’aire! 
Podem volar per l’aigua! 
 
(Les sirenes comencen a xiuxiuejar a l’orella de cadascun dels dorments. Nausica, la 

sirena que és amb en Roger, s’anirà mostrant cada cop més apassionada en la seva 

tasca seductora) 

 
Avi-Narrador: Com esperits de la nit, les sirenes, que posseïen el poder de caminar 
durant unes hores abans de tornar al mar per a recuperar l’energia, es van llençar a la 
seva tasca d’introduir-se als somnis dels qui dormen i captivar la seva voluntat. Així 
podien endur-se’ls mar endins sense oposició. Però es van trobar amb un entrebanc amb 
el que no hi comptaven... 
 
Sirena I: No sé què passa, que no puc entrar en els seus somnis! 
 
Sirena II: Doncs jo tampoc! 
 
Sirena III: Ni jo!  
 
Sirena IV: Aquí passa alguna cosa! Qui son aquesta gent? 
 
Nausica: (Pensativa) Serà certa aquella vella llegenda del mar que jo havia sentit de 
petita?  
 
Sirena I: Quina llegenda? 
 
Sirena II: Va, deixem-nos de ximpleries! Potser tenen el son molt profund! Vinga! 
Concentrem-nos! 
 
Sirena IV: És que sembla que al cap hi té una paret! Mai m’havia passat això! 
 
Sirena III: No, no, és que sembla impossible! Quina és aquesta llegenda de què parles, 
Nausica? Jo no l’havia sentit mai! 
 
Nausica: (Amb veu tremolosa) Sembla que... Bé, és possible que... els homes i dones 
que caminen per la terra... Nosaltres no podem res si són... Si no tenen... 
 
(Roger es desperta de sobte. Les sirenes s’espanten)  

 

Sirenes: Ahhhhh! 
 
Roger: (Es posa dempeus i agafa una branca per defensar-se)Qui sou? Què hi feu aquí. 
No us conec. No us he vist mai pels carrers ni al mercat! (Les sirenes callen) Un 
moment! (Les observa de fit a fit i se’ls acosta) Noto a l’aire un regust salobre... 
Vosaltres sou... 
 
Arnau: (Que també es desperta) Sirenes! 



Maria: (Despertant-se també) Sirenes! Pere, Brugués, desperteu-vos depressa! Se us 
enduran mentre somieu! 
 
Roger: (Encarant-se amb les sirenes) Això és el que preteníeu? Robar-nos la voluntat? 
Per a què?  Per ofegar-nos al mar! Maleïdes! (Aixeca la branca amenaçant-les) 

 
Nausica: (Aturant-li el braç en alt fins acabar en una breu carícia)Espera! No temis! A 
vosaltres no us podem fer res... 
 
Roger: Mentidera! No ens vulguis ensarronar! Ens teníeu encerclats! 
 
Maria: Potser té raó, Roger. Tots dormíem i res no els hauria impedit de sotmetre’ns si 
no fos perquè... tots cinc som ànimes bones, sense maldat. (Els dos nens se li acosten i 

s’abracen tots tres) 

 
Sirena IV: (A Nausica) És aquesta la llegenda que ens estaves explicant? 
 
Nausica: Sí. (A la Maria) Veig que tu també la coneixies...  
 
Roger: Doncs ara marxeu d’aquí! Malvades! Perverses! Dolentes! 
 
Nausica: (Resignada) Tu no ho pots entendre. És el nostre destí. Només som servidores 
de la llei del mar, que exigeix un tribut a canvi de tot el que us ofereix. 
 
(Les sirenes comencen a marxar per l’esquerra, però Nausica es queda aturada mirant 

fixament en Roger, que fa el mateix amb ella) 

 

Sirena II: Va Nausica, marxem! 
 
Sirena III: Si, anem abans no ens defalleixin les forces, que ja portem molt de temps 
fora de l’aigua.  
 
(Surten totes i Nausica les segueix, però abans de marxar del tot es tomba per fer una 

darrera mirada cap a en Roger) 

 
Roger: Vinga, tots a dormir, que aviat sortirà el sol! (A en Pere) I ja faig jo la guàrdia, 
dormilega! 
 
(Fosc total. Apareix Nausica sota un llum de canó) 

 

Cançó “El comiat”    (Nausica/Roger/Cor) 
 
Nausica: Una mirada tan honesta 
  mai no havia conegut. 
  I la veu tan enèrgica 
  però plena de bondat. 
(Apareix Roger a la dreta, il.luminat també per un altre llum de canó) 

 

Roger:  Si la lluna així la mostra 
  com serà quan surti el sol. 



  Llavis tendres com la rosa, 
  ulls amb el color del mar.  
 
Nausica:  Sota la seva pell fina 
  hi ha un ànim vigorós.  
  Mai del cap no em fugirà 
  aquest noi tan coratjós. 
 
Roger:  Suaus té les mans com el nacre 
  i els cabells com fils de pluja.  
  Sirena de la muntanya 
  Et voldria al meu costat. 
 
Roger:  Però el sol t’espatllaria 
  la fràgil pell d’escata. 
Nausica: I dins del mar no podries 
  com a terra respirar.  
 
Nausica/ És una amor impossible, 
Roger:  Aquest foc caldrà apagar.  
  Mai no podrem conciliar 
  Mar i terra, terra i mar.  
 
  Mai no podrem conciliar 
  Mar i terra, terra i mar. 
 
 
(Mutis de Nausica per l’esquerra. Roger se’n torna a dormir)  
 
 
 
Escena 4 

 
(Tot queda uns instants en silenci, però, de sobte, per l’esquerra irromp en escena 

Gunila, la bruixa del Garraf, enmig d’un gran terrabastall. Tots es desperten molt 

esglaiats) 
 

Brugués: Quí és aquesta dona tan vella? 
 
Arnau: A vostè també la segueixen els pirates? 
 
Gunila: Sóc la Gunila, bruixa del Garraf. (Avança cap els dos nens) I a vosaltres dos 
especialment us de prendre cap a les profunditats de la terra. Perquè aquesta terra és 
meva! I no hi vull intrusos que s’hi queden a dormir com si tal cosa! 
 
Maria: No hem pogut fer altra cosa. Estàvem rendits. Havíem passat tot el dia fugint 
dels pirates... 
 
Gunila: Això a mi tant me fa! Ningú no pot passar la nit al meu Garraf si no m’ofereix 
alguna cosa a canvi! A partir d’ara sou els meus presoners i us arrossegaré amb mi cap 



els avencs més profunds, cap a les grutes més amagades, sota les roques més pesants. 
Allà em servireu fins a la fi dels vostres dies... 
 
Pere: (Desafiant) I com ho faràs? En Roger i jo t’ho impedirem! 
 
(Gunilaextén la mà cap a en Pere, que es duu les mans al coll perquè comença a 

ofegar-se) 

 

Gunila: (Amb malícia) Ets tan inofensiu per a mi... I em seria tan fàcil acabar amb tu... 
 
Roger: Deixa’l! Farem el que ens diguis!(Gunila baixa la mà i en Pere recupera l’alè a 

poc a poc, atès per la Maria i els nens) Però la Maria té raó. Fugíem dels pirates i no 
sabíem on anar. (S’apropa a l’esquerra i escodrinya les muntanyes) S’està fent de dia i 
ja hi tornen!Encara són lluny però si no marxem aviat... Ens enxamparan! 
 
Gunila: I tant que marxareu! Amb mi... Cap als abismes més fondos de la més dura 
roca! 
 
(Apareix per la dreta Titània, la fada el Garraf) 

 

Titània: Això ja ho veurem! 
 
Gunila: I qui ets tu per impedir-m’ho! 
 
 
Cançó “Titània, la fada del Garraf”    (Titània/Cor) 
 
Titània: De lliris i de roselles 
  tinc plena la meva llar.  
  De malves i tarongines, 
  en tinc els camins sembrats.  
  Titània m’anomeno, 
  sóc la fada del Garraf.  
 
  La meva màgia és escassa,  
  Però el meu cor és molt gran 
  i aquest clavell o un gerani 
  puc fer que t’estimi a tu.         (A la Gunila, que fa un escarafall) 

Cor:  Titània s’anomena, 
  és la fada del Garraf.  
 
Titània  Dels caminants en tinc cura,  
  de perills el bosc n’és ple, 
  i darrere una ginesta 
  atenta els protegiré. 
Cor:  Titània s’anomena, 
  és la fada del Garraf.  
  Titània s’anomena, 
  és la fada del Garraf.  
 



Escena 5 

 
Gunila: No podràs contra mi, Titània!(Amb gestos ben ostensibles li llença un encanteri. 

Titània comença a saltar convertida en cangur, però al cap de poca estona es refà) 

Titània: Ara veuràs! (Contraataca ambun altre encanteri i Gunila comença a fer la 

gallina, però també es refà als pocs instants) 

 

(En aquest punt ambues s’alternen els encanteris i els seus respectius efectes. Titània 

serà durant uns instants una gata i després una ovella. Gunila un gos i un porc. A la fi 

les dues cauen a terra extenuades) 

 

Gunila: No hi ha manera! No puc mantenir els encanteris! És massa forta! 
 
Titània: No puc amb ella! Haurem d’arribar a un acord! 
 
Gunila: Un acord? Què vols dir? 
 
Titània: Que no veus que podem estar així eternament! Tenim les forces massa 
igualades, ho hem de reconèixer! Només aconseguirem afeblir-nos l’una a l’altra sense 
que cap de les dues guanyi.  
 
Gunila: (Amb malícia) Potser tens raó. Doncs et proposo el següent: deixaré marxar tots 
els vilatans... menys un! Qui tu triïs es quedarà amb mi per sempre! 
 
Titània: Però que t’has cregut? No acceptaré aquesta condició tan horrible, bruixa sense 
entranyes! 
 
(Tots comencen a protestar, molt enfadats, fins que una veu els fa emmudir) 

 
Maria: Escolteu! M’hi quedaré jo, amb la bruixa.  
 
Titània: No Maria! No ho facis! 
 
Pere: No ho permetrem! Bruixa maleïda! 
 
Roger: Segur que hi ha una altra solució! 
 
Brugués: No te’n vagis amb la bruixa, Maria! (Amb el seu germà, corre cap a ella i 

l’abracen) 

 
Maria: Sé que no m’oblidareu mai. A casa ningú m’espera i estaré contenta que 
vosaltres tingueu l’oportunitat d’escapar i tornar amb les vostres famílies. Cal anar 
depressa! Els pirates poden ser a prop! Els ha vist en Roger! Vinga! Sé que no 
m’oblidareu!  
 
Gunila: (Amb pressa per endur-se la Maria) Apa, vine amb mi, que em faràs 
companyia... 
 
Titània: Un moment! Tu guanyes, però segons les lleis del bosc tinc dret a una darrera 
esmena: la Maria formarà part del teu regnat, però ho farà en forma de gran carena que 



tu mateixa bastiras amb el seu cos. Així els pirates tindran més dificultat en arribar fins 
aquí i la resta tindrà millor oportunitat de fugir. A més, que els pirates quedaran ben 
bocabadats i desorientats. Això facilitarà que els perdin la pista. 
 
Gunila: (A contracor) D’acord, tu també guanyes! No em puc negar segons les lleis del 
bosc. A més, sí, m’agradarà ampliar el meu territori...  
 
Titània: Una darrera condició! 
 
Gunila: Quina condició? 
 
Titània: Si mai Castelldefels arriba a estar poblat totalment per persones bones i pures 
d’esperit, jo mateixa desfaré l’encanteri i la Maria tornarà a la vida en forma de fada. 
Així em farà companyia.  
 
Gunila: (Enrabiada però resignada) Està bé! No m’hi puc negar! Però de tota manera, 
(irònica) ho veig un pèl difícil, hahaha! 
 
Maria: Estic preparada! 
 
(Sota la trista mirada d’en Pere i en Roger, abraçats als nens, i amb els suaus gemecs 

d’aquests últims com a únic soroll de fons, Gunila pren la Maria per la cintura i la 

col·loca estirada enmig de l’escenari. Es fa la penombra i la bruixa fa agressius gestos 

de màgia, mentre canta) 

 
Cançó “La Dona Morta”     (Gunila/Cor) 
 
Estira’t a la gespa,  
mira de tancar els ulls.  
Hauràs d’acomodar-te, 
hi passaràs molt temps. 
El teu cos amb la pedra 
aviat es confondrà. 
Jeuràs a un llit de terra,  
muntanya colossal.  
La lluna al capvespre 
i el sol durant el dia 
seran els teus companys. 
No temis, seràs meva 
i res no sentiràs. 
 
Com una dona morta 
sempre meva seràs! 
 
Com una dona morta 
Sempre meva seràs! 
(En acabar la cançó, comença a sentir-se un creixent terrabastall, fins que, després 

d’un fosc ràpid, sona un tro i apareix projectada al fons la carena de la Dona Morta. 

Evidentment, la Maria ja no hi és) 
 



Gunila: Ara ets pedra i terra, immóbil com una dona morta, hahaha! (Fuig de pressa per 

l’esquerra) 

 
Titània: Afanyeu-vos! Fugiu ara que encara podeu!(Desapareix per la dreta) 

 

Brugués i Arnau: (Contemplant la nova muntanya)La Dona Morta! 
 
Roger: No, no és morta. Només dorm. Marxem.  
 

 
 

 

Escena 6 

 
Pere: Sì, però cap on anem? Els camins, les clarianes, les arbredes... Tot ha canviat ara, 
amb la nova carena! No reconec el terreny! 
 
Roger: (Mirant al seu voltant) Tens raó! Ja no es veu el mar. Per on s’arriba a la costa?  
Estem desorientats! 
 
Brugués: (Assenyalant cap a l’esquerra) Mireu és la Nausica! 
 
Arnau: Nausica! 
 
(Apareix Nausica, força cansada) 

 
Roger: (Que no pot dissimular el seu goig)Nausica! Què hi fas aquí? Per què has tornat?  
 
Nausica: No us podia deixar! Havia de venir a defensar-vos dels pirates i ajudar-vos a 
tornar al poble! 
 
Pere: I les altres sirenes? 
Nausica: Han marxat sense mi. Tenien por de perdre les forces abans no arribessin a 
l’aigua.  
 
Arnau: I tu? Et passarà el mateix! 
 
Brugués: Sí, Nausica! I a més no sabem on som! Una bruixa i una fada han convertit la 
Maria en muntanya per a què es perdessin els pirates que ens perseguien! 
 
Arnau: Però ara ens hem perdut també nosaltres! 
 
Nausica: No patiu, tresors. Els he vist que fugien espantats en aparèixer de sobte una 
nova carena, però jo us conduiré fins a casa. Encara em queden forces! 
 
Roger: De debò faràs això per nosaltres? 
 
Nausica: Sí. Per vosaltres i per la Maria. El seu sacrifici no serà en va. 
 
Pere: Doncs apa, marxem! No perdem més temps! Per on, Nausica? 



 
Roger: (Agafant la Nausica per la cintura i posant-se al davant del grup, comença a 

caminar cap on assenyala la sirena, que comença a defallir) Anem! 
 
(Llum baixa. Els personatges resten congelats uns instants mentre al fons es projecten 

alguns canvis de paisatge) 

 
Avi-Narrador: I així la Nausica conduí els seus amics cap a la costa.  
 
Nét/a: Però no dius que el camí havia canviat? Com se’l sabia la Nausica? 
 
Avi-Narrador: Les sirenes posseeixen un molt bon sentit de l’orientació. Per a la 
Nausica, acostumada a moure’s per les rutes invisibles de les immensitats marines, no 
va ser molt difícil trobar un camí que els portés de nou a Castelldefels. Però hi va haver 
un altre contratemps... 
 
(Puja el llum. Els personatges recuperen moviment. Nausica fa unes passes trontollants 

i cau a terra rendida) 

 

Nausica: És inútil. No puc més. M’ofego i les cames no m’aguanten. Seguiu vosaltres. 
Ara ja és fàcil, només us cal continuar per aquest corriol.  
 
Roger: (Incorporant-la) No diguis això! Fes un esforç! Ja deu faltar poc! 
 
Nausica: No, encara us queda un bon tros. Roger, ho sento, però ja no tinc forces. 
Deixeu-me aquí...  
 
Roger: Nooo! Ho has de provar! Vinga, aixeca’t! 
 
Pere: Roger... 
 
Roger: Pere, pren els nens i continueu el camí. Venim de seguida. Només cal que es 
refaci una mica... 
 
Pere: Però Roger, és que... 
 
Roger: Fes el que et dic! Marxeu! I tingues cura dels nens!  
 
Brugués: Però la Nausica... 
 
Arnau: Es morirà? 
 
Roger: Arnau, Brugués... No patiu. En un tres i no res serem amb vosaltres. Només li 
cal descansar. Apa, marxeu! Marxeu! 
 
(A poc a poc, els tres comencen a marxar, fins que fan mutis per l’esquerra) 

 
Roger: Té, beu aigua. No et pot anar malament.  
 



Nausica: (Parlant amb dificultat) Les sirenes no som com vosaltres. Només ens refà 
l’aigua de mar. Necessitem viure al nostre medi.  
 
Roger: Descansa una mica, que aviat reprendrem el camí.  
Nausica: No, Roger. Serà inútil. Cap cop em trobo pitjor. Aquest sol i aquest aire 
m’estan consumint... 
 
Roger: No puc deixar-te aquí! T’estimo, Nausica! No podré viure sense tu! 
 
Nausica: Roger, moriré contenta de saber que sentim el mateix l’un per l’altre! Però 
potser és millor així: mai no podríem haver estat junts del tot. Jo visc al mar, tu a la 
terra... 
 
Roger: No hi ha res impossible per a mi i per a tu, Nausica! Ara n’estic segur! (S’aixeca 

i l’agafa en braços)  
 
Nausica: Què fas? 
 
Roger: I si cal agafaré cada dia una barca per a veure junts les postes de sol. A l’estiu 
dormirem a la riba, bressolats per les onades. I com seran curtes, gaudiré les estones que 
poguem trepitjar la terra plegats. Viurem entre la terra i el mar. Jo seré el teu dofí i tu el 
meu cervatell.  
 
Nausica: Oh Roger! Si això fos possible! Però ja no em puc moure... 
Roger: Ho serà! Així em deixi la vida! (Surt corrent per l’esquerra, amb la Nausica en 

braços) 

 
 
 
Escena 7 

 
Nét/a: Hi van ser a temps, avi?  
 
Avi-Narrador: Carregat amb la Nausica, en Roger va córrer força estona, tant com va 
poder. Tant que les cames se li van tornar de paper i en arribar a la platja no va notar ni 
l’aigua banyant-li els turmells... 
 
(So de les onades. Apareixen per l’esquerra Nausica i Roger, l’una en braços de l’altre. 

Els dos cauen, ella desmaiada, ell sense alè) 

 
Roger: Hem arribatNausica... Ja som a la platja... Desperta amor meu (Li va remullant 

els cabells, la cara i els braços) La sal del mar et tornarà a la vida... Els rínxols de les 
onades ja es barregen amb els teus. L’escuma ja t’esquitxa la pell per a que torni a 
lluir... La aigua et mulla els peus per a què puguis submergir-te, lleugera i elegant... 
(Nausicacontinua immòbil) Parla’m! Digues alguna cosa... Que he de construir una 
barca per anar a trobar-te a alta mar i que la lluna ens contempli... Que no podré viure 
sense aquest neguit d’anar a buscar-te cada tarda... 
 
Nausica: (Aixeca un braç lentament) Roger... 
 



Roger: Nausica, has tornat! Ets aquí! Ara sí: res no impedirà que visquem l’un en 
l’altre! 
 
Nausica: Sí Roger! 
 
(S’abracen. Per la dreta apareixen Brugués, Arnau i Pere, seguits de tot el poble) 

 
Brugués: Nausica, Roger! Heu arribat i esteu bé! 
 
Arnau: Ho heu aconseguit! 
 
Pere: (A la gent el poble) Doncs sí, aquí els teniu. Han arribat sans i estalvis gràcies a la 
seva força de voluntat. (Mira cap a la Dona Morta) Tal com us he explicat, només la 
Maria s’ha quedat allà, per a què la recordem sempre. Gràcies a ella tenim un nou seguit 
de muntanyes que ens protegiran.  
 
Nausica: I també fan més bonic el paisatge! 
Tots: Visca! Visca! Visca! 
 
“Cançó Final”    (Cor/Els d’escena) 
 
Pirates cap a muntanya  
els obliguen a fugir,  
sirenes de mots ben dolços 
ara els volen ofegar,  
però en Roger s’enamora 
de Nausica que després 
al poble els podrà guiar.  
Abans apareix Gunila, 
només faltava la bruixa 
que els volia empresonar.  
Sort de la fada Titània 
que amb Gunila va acordar:  
només un captiu tindràs 
amb forma d’una carena 
que als corsaris confondrà.  
La generosa Maria 
l’ofrena fa del seu cos,  
heus ací la Dona Morta,  
qui sap si despertarà.  
I amb la curiosa parella 
que a la fi s’ha format 
tots junts cantem admirats:  
heus ací la Dona Morta,  
qui sap si despertarà.  
 
(Fosc. Només resta al fons, la imatge de la Dona Morta) 

 
 
 



Epíleg 

 
Nét/a: Avi, tu creus que algun dia la Dona Morta, és a dir, la Maria, es convertirà en 
fada? Creus que Castelldefels ho aconseguirà? 
 
(Canó de llum concentrat sobre Titània, que acluca l’ullet al públic i fa un gest de 

picardia. Després torna la llum a escena, amb tots els actors i actrius, que canten) 

 
Bis “Cançó Final”   (Cor/Tots els actors i actrius) 
 
 


