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Salutació 
 
Benvolguts/des, 
 
Arriba Sant Jordi, demà gaudirem d’aquesta tradicional festa, enguany però, reforçada per la 
celebració de l’Any Internacional del Llibre i la Lectura.  
Arreu, molts són els actes organitzats amb aquest motiu, també la nostra escola Pau Vila, des 
de fa uns dies i en especial avui, a través d’aquesta Vetllada que, com cada any, aportem a la 
Setmana Cultural del Papiol, ha volgut sumar-se a la festa. Per tant, el llibre és el fil conductor 
de l’acte que us oferim. 
Bé, tot és a punt per començar, en breu, des d’aquest escenari transformat en una biblioteca, 
els vostres fills i filles accediran al món dels llibres i, amb cadascuna de les actuacions, ens 
portaran la màgia, el coneixement, la poesia, l’aventura... 
En fi, molts seran els espais visitats i moltes seran les raons que ens transmetran per poder dir 
clarament: Sí als Llibres i Sí a la Lectura.    
Per acabar, dir-vos que enguany, amb motiu del IV Centenari de la publicació del Quixot no 
volem finalitzar l’acte sense retre un petit homenatge a Miquel de Cervantes, autor d’aquesta 
genial obra.  
Esperem doncs, que passeu una bona estona i gaudiu de valent. 
Gràcies per la vostra assistència... Amb tots vosaltres: UN LLIBRE, UNA AVENTURA... 
 
 
PRESENTADOR 
 
Bona tarda a tothom! Pares, mares, nens i nenes. 
És ben segur que a aquestes alçades ja sabeu que aquest és l’any internacional del llibre. 
Ah! Els llibres!  Un llibre!! 
Què podem dir d’un llibre? 
Un llibre és una finestra oberta al món, al coneixement, a la màgia, a la imaginació.... a 
l’aventura! 
Doncs bé, avui us volem explicar una història molt especial, en la qual els llibres són uns grans 
protagonistes , desitgem que ho passeu molt bé. 
 
Vet aquí un nen, un nen que es deia Pol.  
En Pol és un nen eixerit, alegre i una mica trapella.  
A en Pol li agrada l’escola, els amics, jugar...... però els llibres? Uf! els llibres no li agraden 
gaire! 
Els pares i els mestres li expliquen que els llibres poden ser molt divertits, però ell no s’ho 
acaba de creure.  
Avui potser en Pol canviarà d’opinió. 
Pareu atenció i us explicaré què va passar un bon dia. 
 
 
 

Escena I – Els Contes 
 
(Entre en Pol jugant amb la pilota) 
 
Pol: Mare! Mare!  Avui he jugat a futbol amb l’Omar, l’Adrià, L’Albert i el Carlos i saps què?  He 
marcat un gol!! 
 
Mare: Un gol! Que bé fill meu, veig que t’ho passes d’allò més bé. Mira Pol, seu un moment  
que et vull explicar una cosa molt important. 
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Pol: Què mare? Que ha passat res? 
 
Mare: Recordes el tiet Lluís? 
 
Pol: El tiet Lluís? Aquell tiet gran? aquell que  es passava el dia tancat a la seva biblioteca amb 
els seus llibres? 
 
Mare: Sí, aquest! Doncs bé, el tiet Lluís ha mort.  
 
Pol: Oh quina llàstima! 
 
Mare: Si que és una llàstima, sí. Mira, com que t’estimava molt t’ha deixat un regal. 
 
Pol: Un regal?  Visca!  Què és?  Quin regal m’ha deixat? 
 
Mare: Doncs t’ha deixat en herència la seva biblioteca. 
 
Pol: La seva biblioteca? Quin “rollo” ! Per a què vull jo una biblioteca, si a mi no m’agraden els 
llibres. 
 
Mare: Home Pol! És un bon regal. Podràs aprendre moltes coses i passar-ho d’allò més bé. 
 
Pol: Passar-m’ho bé?  A mi el que m’agrada és jugar a futbol o amb la game-boy!  Ja pots 
enviar els llibres a pastar fang!! 
 
Mare: Anem a casa del tiet, veuràs la biblioteca i potser trobaràs algun llibre que t’agradi. 
 
Pol: Si no queda més remei... 
 
( La mare i en Pol caminen cap al darrera l’escenari. Entren a la biblioteca. Van mirant els 
prestatges en silenci. De cop se sent un soroll i d’un racó surt un rateta) 
 
Rateta: Hola Pol! 
 
Pol: Ai! M’has espantat. Tu qui ets? D’on has sortit? 
 
Rateta: Jo sóc una rata de biblioteca, sóc la rata d’aquesta biblioteca! Visc  aquí entre els 
llibres. Aquí hi ha tot un món meravellós per descobrir. 
 
Pol: Va home, no em vinguis amb romanços! Aquí només hi ha llibres i més llibres, i com us de 
dir que a mi no m’agrada llegir! 
 
Rateta: Ui! què dius ! Això no és ben bé veritat! A veure... dius que no t’agraden els llibres? Així 
no t’agradaven els contes que t’explicaven de petit? 
 
Pol: Home! Els contes és diferent, és clar que m’agradaven, i molt que m’agradaven! 
 
Rateta: Vine amb mi, mira donem una ullada... 
 
( s’acosten a les prestatgeries i miren els llibres) 
 
Pol: Oh! Mira mare, aquí hi ha els contes que llegia de petit! El gat amb botes.. Els músics de 
Bremen..  La favera màgica.. Al.l ibaba i els quaranta lladres... La bella dorment,,, Oh! La 
llegenda de Sant Jordi! 
 
Mare: Sí , fill meu, com t’agradaven.. no et cansaves mai. 
Rateta: Escolta Pol, tinc un secret que no t’he explicat encara. Què et semblaria entrar dins els 
contes, conèixer els personatges i viure aventures amb ells. 
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Pol: Què estàs de broma? Això és impossible! Jo ja no sóc un nen petit i no crec.. 
 
Rateta:  No creus en la màgia?  
 
Pol: Doncs,  no! En la màgia, màgia dels contes, no! 
 
Rateta: Pol... aquest és el meu secret. Jo puc fer que entris dins els llibres, els que tu vulguis i 
visquis les aventures dels seus personatges. 
 
Pol: Si home! No m’ho crec!  Va no m’enredis que ja no sóc una criatura. 
 
Rateta: Estàs disposat a seguir-me? Recordem aquests contes amb els que gaudies tan de 
petit.  Dóna’m la ma i tanca els ulls. 
(els dos s’ agafen de la ma i la rateta diu les paraules màgiques) 
 
Liralirú- a la una, liralirú a les dues... un llibre obriràs i liralirú a les tres un món màgic 
viuràs. 
 

Els Contes  (Parvulari) 
 
 

Escena II – Els Llibres de Fantasia 
 
(entra en Pol seguit de L’Adrià, el Javi , la Sònia i la Nerea. No es creuen el que el Pol explica 
sobre la biblioteca) 
 
Pol: Veniu, veniu! Ja veureu com és veritat! 
 
Adrià: Doncs, jo no m’ho acabo de creure. Segur que t’ho has inventat. 
 
Nerea: Tu al·lucines tio. Aquí només hi ha llibres , i per cert alguns tenen  més anys que 
Matusalen. 
 
Sònia: Home! No sigueu incrèduls, Jo estic molt intrigada i m’agradaria que fos veritat. 
 
Nerea:  Sònia, tu ets una il·lusa! Sembla mentida que encara creguis en aquestes coses de la 
màgia. 
 
(entra la rateta) 
 
Rateta: Hola Pol! Veig que vens molt ben acompanyat. Què són els teus amics? 
 
Pol: Sí, alguns dels meus amics. No es creuen que tens poders màgics. 
 
Sònia:  (s’apropa als prestatge i agafa un llibre. Llegeix). Mireu quin llibre he trobat! 
 
EL MÓN DELS SOMNIS I LA FANTASIA” 
En el llunyà regne de la fantasia i dels somnis habiten, uns éssers fantàstics i bondadosos, que 
són els guardians dels boscos, dels animals, de les aigües, dels tresors subterranis... 
Simbolitzen la bellesa, la gràcia de la natura. 
 
Adrià: (apropant-se al llibre que llegeix la Sònia, també llegeix) També existeixen personatges 
malèfics, enormes i de força increïble, que allò que toquen ho destrueixen o ho fan malbé.  
 
Javi: N’hi ha d’altres malcarats que utilitzen els seus poders extraordinaris per embruixar o fer 
encanteris amb el desig d’empipar o molestar als altres. 
 
Rateta: El regne de la fantasia i els seus habitants. Fades, nimfes, follets, gegants. Ogres, 
bruixes..... no és tan lluny! És molt a prop de nosaltres, només ens cal.... obrir els llibres dels 
contes! 
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Agafeu-vos de les mans i tanqueu els ulls. 
 
Liralirú- a la una, liralirú a les dues... un llibre obriràs i liralirú a les tres un món màgic 
viuràs. 
 

Els Llibres de Fantasia  (Primer) 
 
 

Escena III – La Història de l’Escriptura 
 
Adrià: Uf! Quina passada! I jo que em pensava que no era veritat! 
 
Sònia: Veus Adrià? Ets un incrèdul! 
 
Javi: Visca, visca..!  Perquè no provem un altre cop que ha estat molt interessant! 
 
Marc: Em pregunto com va començar tot això? 
 
Anna: Què vols dir? 
 
Marc: Doncs com va començar tot això dels contes? Qui els va inventar i com han arribats fins 
als nostres dies? 
 
Albert: Tinc entès que primer van ser una tradició oral, que va passar de pares a fills. 
 
Anna: Però ara estan escrits, per tan algú els va escriure per primer cop. És veritat, no ho 
havia pensat. Qui va escriure el primer llibre? 
 
Marc: Això és molt fàcil. No estem en un biblioteca? Doncs per que no consultem? Segur que 
hi ha algun llibre que en parla. 
 
Anna: (mira els prestatges de llibres) Mira aquí n’hi ha un que ens ho pot aclarir. 
 
“HISTÒRIA DE LA ESCRIPTURA” 
(llegint) L’escriptura ha estat el germen de totes les grans civilitzacions i ha permès la 
transmissió del coneixement humà gràcies a la seva permanència en un suport físic. Suport 
que ha anat variant  al llarg de la història, passant de les tauletes sumèries de fang cuit, als 
papirs egipcis o als pergamins medievals fins arribar finalment al llibre imprès i com a darrer 
avanç al llibre digital. 
 
Marc: Això és molt interessant. Pel que veig  ve d’antic. 
 
Albert: Mira, encara diu més coses.  
L’escriptura ha proporcionat immortalitat a les paraules de l’ésser humà, el qual, per mitjà de 
les paraules, ha explicat els seus mites, ha establert normes, tècniques i religions, i plasmat 
fets que difícilment haurien pogut arribar fins a nosaltres només mitjançant la transmissió oral, 
difusa i volàtil. 
 
Marc: És veritat, no m’ho havia plantejat mai, però sense la escriptura moltes coses s’haurien 
perdut i no haurien arribat fins avui en dia. 
 
Anna: M’agradaria veure com va ser aquesta evolució de la escriptura. Com va passar des del 
pictograma, als caràcters cuneiformes, als jeroglífics, als ideogrames,.... fins a arribar al 
sistema alfabètic actual, extès arreu del món. 
 
Javi: Això està fet!. Cridem a la Rata de la  Biblioteca i ella farà màgia i podrem entrar en 
aquest llibre. 
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Rateta: Mireu us ho faré veure sent els nens de 2n els protagonistes, que volen contribuir a 
L’any del Llibre fent-nos viure aquesta evolució que ha estat llarga però decisiva per estendre, 
transmetre o compartir valors culturals i socials en tantes llengües. 
Agafeu-vos de les mans i tanqueu els ulls. 
 
Liralirú- a la una, liralirú a les dues... un llibre obriràs i liralirú a les tres un món màgic 
viuràs. 
 

La Història de l’Escriptura (Segon) 
 
 

Escena IV-  Els Poemes 
 

Anna:  Mirem en  la biblioteca del Pol,  que segur trobarem llibres de poesia. 
 
Mare: Parleu de poesia? Si voleu us puc ajudar. 
 
Sergi: Sí, si ens dones un cop de mà ens vindria molt bé.  
 
Mare: Què busqueu?  
 
Anna: Hem de fer un treball per l’escola. Volem fer un homenatge a tots els poetes i per això 
recitarem alguns dels seus poemes. 
 
Mare: M’encanta la poesia. Qui no s’ha emocionat llegint poesia? Qui no s’ha entendrit 
escoltant Joan Manel Serrat, Raimon, Lluís Llac, Ovidi Montllor......... recitant poemes musicats 
de Machado,  Ausiàs March, Miquel Martí i Pol, Salvat Papasseit..... 
 
Sergi: Això mateix ens diu la senyoreta. I per això recitarem diferents poemes i acabarem 
l’homenatge amb el poema de Salvat Papasseit “RES NO ÉS MESQUÍ”, amb la veu 
entranyable del malaguanyat actor i cantautor OVIDI MONTLLOR mort ara fa deu anys.    
 
Anna: Finalment hem triat aquests poemes, i els recitaran diferents alumnes. 
 
PRIMAVERA 
 
Heus ací: 
Una oreneta, 
la primera, 
ha arribat al poble. 
 
I l’home que treballa al camp, 
i la noia que passa pel pont, 
i el vell que seu en un marge, fora vila, 
i fins aquells que en l’estretor de les fàbriques 
tenen la sort de veure una mica de cel 
han sabut la notícia. 
.... 
I la mestressa que torna de comprar 
ho ha dit als vailets de l’escola, 
i aquests, a les dones que renten al safareig públic, 
i elles ho han cridat 
a l’home que empeny un carretó pel carrer, 
i l’home ho ha repetit qui sap les vegades 
i n’ha fet una cançó 
al ritme feixuc de la roda. 
 
Heus ací el que diu: 
LA PRIMAVERA HA ARRIBAT AL POBLE. 
                                      Miquel Martí i Pol 
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ROMANÍ DEL CAMINET 
 
Romaní del caminet, 
herba humil, floreta blava; 
prop de la vinya has crescut, 
entre el mar i la muntanya. 
                                 Tomàs Garcés 
LA GINESTA 
 
La ginesta altra vegada! 
La ginesta amb tanta olor! 
És la meva enamorada 
que ve al temps de la calor. 
 
Per fer-li una abraçada 
he pujat dalt del serrat: 
de la primera besada 
m’ha deixat tot perfumat. 
 
Quan l’he tinguda lligada 
m’he girat de cara al mar... 
M’he girat al mar, de cara, 
que brillava com un cristall; 
He aixecat el pom en l’aire 
I he arrencat a córrer avall. 
                                  Joan Maragall 
 
 
EL LLOP       
 
Al bosc un llop traïdor     
disfressat de cabra blanca     
ja s’està esmolant les dents                                          
amagat rere la tanca     
de la casa d’un follet.     
L’homenet, que és eixerit,        
li prepara una jugada;     
com que sap que és llaminer,    
li fa una coca ensucrada                
i li posa un mal bolet.     
Després crida amicalment:    
-  No t’amaguis, cabra, vine,                                                                                      
et convido a dinar amb mi.     
        
El llop hi va. Mentre dina          
va pensant: - Quin infeliç! 
No sap que me’l menjaré 
quan hauré acabat la coca! 
 
Ai, aviat sent la cremor 
al païdor i la boca! 
Mal profit li fa el pastís! 
No; d’aquesta no s’ha mort, 
i el follet se’n pot ben riure: 
 
- T’he donat bon escarment. 
Així aprendràs a viure 
recordant el mal de panxa 
que passes per ser dolent!  

                      Joana Raspall 
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CANÇÓ DELS TRES NANS 
 
Som tres nans eixerits 
tan ardits com gegants. 
                              
Tot el prat i el cel blau 
per palau hem triat. 
        
Cada estel ens somriu 
fent l’ull viu dins del cel. 
  
Totes les fades ens saben el nom, 
tos ens coneixen i no sabem com. 
                                                                                     
Si el rossinyol diu que som bons minyons, 
ve l’esquirol a donar-nos pinyons. 
 
Si tenim set, tot seguit ve una fada 
i ens porta un lliri ple de rosada. 
 
Si a la nit fosca el fanal es consum, 
ens acompanyen les cuques de llum. 
 
Si alguna punxa ens estripa el vestit, 
l’aranya traçuda ve a fer-hi un cosit. 
 
Al bosc tothom ens vol, 
del llop fins al mussol; 
i nosaltres els nans 
de tots ells som germans. 
    

Joana Raspall 
 
LA NATURA DILIGENT 
 
La natura diligent 
ens procura  
una bèstia  
per a cada molèstia. 
 
Si a les fosques  
ja no piquen les mosques 
hi ha els mosquits  
que treballen de nits. 
    
   Pere Quart 
 

VISTES AL MAR 
 
El cel ben serè 
torna el mar més blau, 
d’un blau que enamora 
al migdia clar. 
 
Dues coses hi ha  
que al mirar-les juntes 
em fan el cor més gran: 
la verdor dels pins, 
la blavor del mar.            Joan Maragall 
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RES NO ÉS MESQUÍ 

Res no és mesquí, 
ni cap hora és isarda, 
ni és fosca la ventura de la nit. 
I la rosada és clara 
que el sol surt i s'ullprèn 
i té delit del bany: 
que s'emmiralla el llit de tota cosa feta. 
 
Res no és mesquí, 
i tot ric com el vi i la galta colrada. 
I l'onada del mar sempre riu, 
Primavera d'hivern - Primavera d'estiu. 
I tot és Primavera: 
i tota fulla, verda eternament. 
 
Res no és mesquí, 
perquè els dies no passen; 
i no arriba la mort ni si l'heu demanada. 
I si l'heu demanada us dissimula un clot 
perquè per tornar a néixer necessiteu morir. 
I no som mai un plor 
sinó un somriure fi 
que es dispersa com grills de taronja. 
 
Res no és mesquí, 
perquè la cançó canta en cada bri de cosa. 
-Avui, demà i ahir 
s'esfullarà una rosa: 
i a la verge més jove li vindrà llet al pit. 

Joan Salvat-Papasseit  

 

Escena V – Els Llibres al Cinema 
(entra un grup de nens a la biblioteca) 
 
Xavi: Ostres! Ja es fa una mica pesat que parleu tant dels llibres. Segur que n’hi ha de molt 
interessants, però jo m’estimo molt més la tele. 
 
Laura: Sí, jo també estic d’acord amb tu. On hi hagi una bona pel·lícula, que es treguin els 
llibres, que a més em fa una mandra llegir-los... 
 
Yanik: Doncs, a mi m’agraden les dues coses. Quan llegeixo, jo em monto la pel·lícula al cap! 
Tothom quan llegeix un llibre s’imagina com són els paisatges, els personatges, com vesteixen 
, els pobles i les ciutats....tot! Visc les aventures amb ells ! 
 
Xavi: Per aventures, el cine! Fan cada pel·lícula tan divertida! 
 
Yanik: Vols aventures? Aquí segur que també en trobarem.  
 
Laura: Mira, Harry Potter!! Què fa aquí el llibre, si això és una pel·lícula? 
 
Andrea:  Mira que arribes a ser burra! El Harry Potter  abans de fer la pel·lícula, algú va 
escriure la història. 
 
Xavi: De veritat? Jo pensava que primer feien la pel·lícula i després escrivien el llibre. 
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Andrea: No home, no! Si una història agrada molt i la llegeix molta gent, sovint la fan en 
pel·lícula. 
 
Yanik: Jo quan veig una pel·lícula que abans he llegit el llibre, estic intrigat per veure si tot serà 
com jo l’havia imaginat. 
Laura: Doncs, mira m’esteu convencent, agafo el Harry Potter i el llegiré. 
 
Yanik: Segur que t’agrada tant o més que la pel.lícula! 
 
Xavi:  A mi m’agradaria conèixer en Harry Potter i als seus amics. Com eren aquelles paraules 
que ens va dir el Pol que s’havien de dir  per entrar en un llibre?  
 
Laura: Oh sí!  I si provem a veure l’efecte? 
 
Andrea: Sí, sí provem-ho. Ens hem d’agafar de les mans i tancar els ulls. 
 
 Formula màgica 
Liralirú- a la una, liralirú a les dues... un llibre obriràs i liralirú a les tres un món màgic 
viuràs. 
 
 

Harry Potter  (Cinquè) 
 
 
 

Escena VI – Juli Verne 
 
Andrea: Aquest és un any ple de centenaris i celebracions. L’any del llibre, de l’aigua dolça, 
dels museus.... 
 
Alba: Sí, del Quixot, de Cristian  Andersen..... I saps què? M’ha explicat el meu pare que el 
2005 és el centenari de la mort de Juli Verne.  Mira!...  aquest diari parla d’ell. 
(llegeix l’article del diari) 
“...Un gran creador d’il·lusions, fantasies i aventures ens va deixar ara fa cent anys... 
Fou un gran escriptor francès i es deia Juli Verne. D’ell s’han adaptat moltes històries a la gran 
pantalla: Vint mil llegües de Viatge Submarí, Viatge al Centre de la Terra, La Volta al Món 
en 80 Dies... Amb les seves novel·les va predir grans invents i descobriments com el submarí, 
els viatges espacials a la lluna...” 
 
Omar: Mira, fixa’t els nens de 3r i 4t han adaptat la famosa història del capità Nemo i el seu 
fabulós submarí Nautilus, en una recreació d’aquella intrigant història, dins la nova versió que 
els Beatles varen portar al cinema, en dibuixos animats, tot transformant el famós submarí, en 
un “Yellow Submarine”, el submarí groc que viatjava des de Peperland , enmig d’una mar de 
color verd, sota un cel blau i cercant un destí vers on es pon el Sol... 
 
Alba: Que “xulo” !  El vell capità ens explicarà, amb  la música dels Beatles, la història dels 
seus viatges i aventures. I els seus mariners ho celebraran amb una gran desfilada, amb banda 
de música i tot!  presidits per l’original Submarí. 
Els nens de Cicle Mitjà i el “Yellow Submarine” ! 
 
Omar: M’encanten els viatges , que us sembla si fem el viatge amb els alumnes de Cicle Mitjà? 
 
Alba: Sí, sí!...Viatgem al fons del mar.  
 
Liralirú- a la una, liralirú a les dues... un llibre obriràs i liralirú a les tres un món màgic viuràs. 
 

Yellow Submarine (Tercer i Quart) 
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Escena VII – Tirant Lo Blanch 
 
(entren un grup de nens a la biblioteca) 
 
Albert C: Avui a l’escola hem parlat dels llibres de cavallers. Eren novel·les que  temps enrera  
van tenir èxit.  
 
Laura: Sí, explicaven les aventures i els amors dels cavallers medievals. 
 
Míriam: A veure si trobem alguna aquí. Mira, una novel·la de cavallers.  “Tirant lo Blanch” 
 
Albert: - Ah!  És d´en  Joanot Martorell. Un escriptor del regne de València. Està basada en la  
vida, usos, costums i lluites de la Corona d´ Aragó al segle XV. 
 
Laura: El protagonista passa tantes aventures com el Quixot? 
 
Míriam: Sí... I tant!  Aquest  fins i tot viatja i lluita a l´ estranger. A Grècia, a Constantinoble... 
per conquerir terres pels cristians. 
 
Albert: Caram! I també estava enamorat? 
 
Laura: Sí!!!. D´ una princesa, la princesa Carmesina, que era jove i maca. 
 
Míriam: Te´n recordes del tros del Quixot en què cremen llibres? 
 
Albert: Dons va ser un dels únics llibres que salven del foc. 
 
Laura: Però no tot eren lluites en aquella època. També es reunien per passar- s´ho bé tot 
ballant i... 
  
Míriam: I si mirem com eren aquests balls?  
 
Liralirú- a la una, liralirú a les dues... un llibre obriràs i liralirú a les tres un món màgic 
viuràs. 
 

Dansa De Palau (Tercer i Quart) 
 
 

Escena VIII – Don Quijote de la Mancha 
 
( la mare d’en Pol entra amb el seu marit i un matrimoni d’amics. També els acompanyen els 
seus fills)  
 
Irene: Passeu, passeu que us ensenyaré la biblioteca de la que tant parlen els nostres fills. 
 
Sergi : Ui, sí...! el meu fill no parla d’una altra cosa. És com un miracle que vulgui saber coses 
sobre els llibres. 
 
Ferran: (s’acosta als prestatges i va mirant els llibres.....) 
Mira Pol, em preguntaves quins llibres llegia jo de petit. Doncs aquí n’hi ha varis. L’illa del 
tresor, El mecanuscrit del Segon Origen, La llegenda de Sant Jordi..... 
 
Carlota: Oh! quina gràcia, aquí hi ha “Don Quijote de la Mancha” ... recordes quan ens el van 
fer llegir a l’institut? 
 
Irene: Ah sí. Jo al principi el vaig trobar un totxo, però després he de reconèixer  que em va 
agradar. 
 
Carlota: Don Quixot era genial! I Sanxo...? Ui, en Sanxo encara ho era més. 
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Jodi: Don Quixot? Sanxo?  Qui eren aquests paios?  
 
Dani: Em sonen. No sortien en uns dibuixos animats? 
 
Ferran: És possible que hagin fet uns dibuixos sobre ells. Don Quixot és un llibre reconegut  
mundialment. 
 
Dani: No era aquell que estava boig? 
 
Irene: Bé, més que boig...., era un idealista! 
Don Quixot representa a aquelles persones lluitadores, que volen canviar el món, que fan front 
a les injustícies... i acaben sent uns incompresos. 
 
Jordi: Don Quixot sempre surt malparat de les seves aventures. Vols dir que a les persones 
idealistes els hi passa el mateix? 
 
Dani: Ah sí, en els dibuixos es ficava en molts embolics perquè per a ell les coses eren 
diferents de com les veia tothom. 
 
Sergi: I Sanxo és bonàs i sempre li fa veure com són les coses en realitat. Sanxo representa a 
les persones realistes, els que toquen de peus a terra. 
 
Jordi: Jo vull conèixer a aquests paios! 
 
Pol: Això està fet! Veniu tots cap aquí. Agafeu-vos de les mans  i tanqueu els ulls. 
 
 
Formula màgica 
Liralirú- a la una, liralirú a les dues... un llibre obriràs i liralirú a les tres un món màgic 
viuràs 
 
 

Don Quijote De La Mancha (Sisè) 
 
 
 
En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme no ha mucho tiempo que vivia 
un hidalgo de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor... 
Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años: era de complexión recia, seco de carnes, 
enjuto de rostro... (veu en of) 

Escena de molins 
 
(Apareix don Quixot seguit de Sanxo 
(Part posterior de l’escenari: els molins ) 
En un principi Don Quixot va distret, però finalment descobreix els molins.) 
 
Don Quijote – Oh! Mira Sancho. 
La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear. 
 
Sancho – ¿Por qué mi señor?  
 
Don Quijote – Por que no ves allí, amigo Sancho Panza 30 o más desaforados gigantes con 
quien pienso hacer batalla, quitarles a todos las vidas y con sus despojos empezaremos a 
enriquecernos. 
 
Sancho – ¿Qué gigantes? 
 
Don Quijote – Aquellos que allí ves, aquellos de los brazos largos, que los suelen tener 
algunos de casi dos leguas. 
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Sancho – Mira vuestra meced, que aquellos que allí se parecen  no son gigantes, si no molinos 
de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas. 
 
Don Quijote – Bien parece amigo Sancho, que no estás cursado en esto de las aventuras. 
¡Ellos son gigantes! y si tienes miedo quítate de ahí, que yo voy a entrar en batalla. 
 
Sancho – Pero mi señor, no ves que no son gigantes, que son molinos. 
 
(Don Quijote pica espuelas a su caballo Rocinante y acomete a los gigantes sin oir las voces 
de Sancho)   
 
Don Quijote – No huyais, cobardes, y viles criaturas, que un solo caballero es el que os 
acomete. 
Aunque movais más brazos que los del gigante Briareo, me lo habeis de pagar. 
¡Oh mi señora Dulcinea a vos me encomiendo y os pido que me socorrais en este trance. 
 
(es llança contra els molins, els molins mouen les aspes i finalment el derriben del cavall. Va 
rodolant . Sanxo acut a ajudar-lo) 
 
Sancho - ¡ Valgame Dios! No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacia, que no 
eran sino molinos de viento! 
 
Don Quijote – Calla, calla amigo Sancho, que las cosas de la guerra más que otras están 
sujetas a continua mudanza. 
Ahora pienso que el sabio Frestón ha vuelto estos gigantes en molinos, para quitarme la gloria 
de su vencimiento. 
 
(Sanxo l’ajuda a aixecar-se i pujant al cavall i al ruc s’allunyen) 
Mentre marxen se sentirà el poema de Leon Felipe, “Vencidos” 
 
 
Vencidos 
 
Por la manchega llanura  
se vuelve a ver la figura 
 de Don Quijote pasar.... 
 
y ahora ociosa y abollada va en el rucio la  
armadura,  
y va ocioso el caballero, sin peto y sin 
 espaldar... 
va cargado de amargura... 
que allá encontró sepultura 
su amoroso batallar... 
va cargado de amargura... 
que allá “quedó su ventura” 
en la playa de Barcino, frente al mar... 
 
Por la manchega llanura  
se vuelve a ver la figura 
 de Don Quijote pasar.... 
va cargado de amargura... 
va, vencido, el caballero de retorno a su lugar. 
 
Cuantas veces Don Quijote, por esa misma 
llanura, 
en horas de desaliento así te miro pasar... 
y cuantas veces te grito: hazme un sitio en tu  
montura 
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y llevame a tu lugar:  
hazme un sitio en tu montura 
caballero derrotado, hazme un sitio en tu  
montura 
que yo también voy cargado  
de amargura 
y no puedo batallar. 
Ponme a la grupa contigo,  
caballero del honor,  
ponme a la grupa contigo, 
y llévame a ser contigo 
pastor.... 
 
Por la manchega llanura  
se vuelve a ver la figura 
 de Don Quijote pasar.... 
 
 
 

Escena FINAL 
 
Andrés:  Renoi nens! Què és tot aquest enrenou? Què feu aquí a la biblioteca del Lluís? Vinc 
aquí per llegir tranquil i em trobo amb tot això.... 
 
Míriam: Som amics del Pol, el nebot del senyor Lluís. Ara la biblioteca és seva.  Ens ha 
convidat. Ara vindrà ell. 
 
Andrés: Bé , si és així... 
 
Albert C: Escolti,  estàvem discutint sobre el costum que hi ha a Catalunya de regalar llibres 
per Sant Jordi. Segur que vostè en  sap alguna cosa. 
 
Andrés: Així m’agrada nois que mostreu interès  per la nostra cultura. Veniu cap aquí. 
Apropeu-vos que us en faré cinc cèntims. 
 
Les arrels històriques de la tradició de Sant Jordi es remunten al segle XVIII quan es 
popularitza la diada com una festa d’exaltació catalanista.  
Al llarg dels anys s’ha consolidat com una festa tradicional i emotiva en la qual els enamorats 
s’intercanvien una rosa i un llibre. 
Des de 1923, i per commemorar el centenari de la mort de Cervantes, els editors i llibrers de 
Barcelona primer, i els de la resta del Principat després, celebren el 23 d’abril la Diada del 
Llibre. 
El 1995, la UNESCO va instituir el dia 23 d’abril com a Dia Mundial del Llibre i del dret d’autor. 
 
Albert C: Molt interessant tot això! Trobo que és una tradició molt bonica.  
 
Míriam: He gaudit tant amb aquesta aventura dels llibres, que m’agradaria encomanar-la  a  
tothom.  
 
Yanik: Ara entén una mica millor allò que diuen “que un llibre és un bon amic”. Els llibres ens 
han acompanyat i ajudat. Amb ells hem après coses, ens hem entretingut, hem viscut 
aventures.... , bé tot un munt d’experiències. 
 
Míriam: Un llibre és un amic per cada dia! Un amic per sempre! 
 
Albert: Us recordem a tots grans i petits que demà és el dia de Sant Jordi, dia dels llibres i dels 
enamorats. Compreu-ne i regaleu roses. 
 
Andrés: I ara cantarem tots junts: “ Un llibre, una aventura...” 
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!
 
 

1. Un gran amic, un llibre ha d’esdevenir 
i amb gran delit, ens fa - rà fruir. 
Viure aventures amb imaginació 
Perfi - la un viatge amb il.lusió. 
 

2. Hem de cercar títols i motius 
tot remenant volums molt  atractius. 
Anem doncs i ai - xí ens incitaran - 
un viat - ge d’allò més trepidant. 
 
Un llibre, u - na aventura... 
És vida, és cultura. 
És il·lusió cap a un nou horitzó. 
 
Un llibre, un -  a - mic, 
ens obre el camí - 
cap un nou destí... 
 

3. Ja iniciem lectures amb recança 
tot esperant gaudir, amb esperança. 
Pas a pas la història ens omplirà - 
i un intens sabor ens deixarà. 
 

4. Però quan -  ja s’haurà acabat, 
tot romandrà en un estant penjat. 
Sa - bent que podrem -  tor – nar - 
a reviure un nou caminar. 
 
Un llibre, u - na aventura... 
És vida, és cultura. 
És il·lusió cap a un nou horitzó. 
 
Un llibre, un -  a - mic, 
ens obre el camí - 
cap un nou destí... 
 
cap un nou destí... 
 
cap un nou destí... 
 

 
 
 

El Papiol, 22 d’abril de 2005 
 
 


