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Màgia en el Silenci                            Gaudí 
 

PRESENTACIÓ DE LA VETLLADA 
(Enric) 

(teló tancat) 
 
BENVOLGUTS/DES PARES , MARES, AVIS, ÀVIES I ALTRES  
ASSISTENTS,  
UNA VEGADA MÉS, L’ESCOLA TORNA A OFERIR-VOS AQUESTA 
VETLLADA CULTURAL I..., COM CADA ANY, HO FEM EN EL MARC DE LA 
VENTIQUATRENA SETMANA CULTURAL DEL PAPIOL.  
PREPARAR AQUESTA VETLLADA IMPLICA IL.LUSIÓ, PERÒ TAMBÉ 
TEMPS I ESFORÇ, ENTRE ALTRES QÜESTIONS, PERQUÈ AL LLARG DE 
LA PREPARACIÓ, CAL ANAR CONSENSUANT TOT ALLÒ QUE FAREM. 
EL PRIMER ACORD,... SOVINT, NO GENS FÀCIL,... ÉS TRIAR EL TEMA DE 
LA VETLLADA, ENGUANY, PERÒ, CAL DIR-VOS QUE NO HA ESTAT 
GENS DIFÍCIL, TENINT EN COMPTE QUE AQUEST ANY CELEBREM EL 
CENT CINQUANTÈ ANIVERSARI DEL NAIXEMENT DE GAUDÍ, TOTS ELS 
MESTRES VAM VALORAR L’OPORTUNITAT QUE ENS OFERIA AQUESTA 
VETLLADA PER DONAR A CONÈIXER ALS VOSTRES  FILLS LA FIGURA I 
OBRA DE GAUDÍ, AIXÍ MATEIX,  HEM D’ASSENYALAR QUE , AL LLARG 
DE  LA VETLLADA, A TRAVÉS DELS POEMES I EL CANT DEL VIROLAI, 
HEM VOLGUT FER UN PETIT RECONEIXEMENT AL POETA VERDAGUER  
EN EL CENTENARI DE LA SEVA MORT. 
BÉ, I ARA, ÉS EL MOMENT EN QUÈ TOTS ELS VOSTRES FILLS I FILLES, 
A TRAVÉS DELS DIÀLEGS, LA DANSA, ELS CANTS, ELS TREBALLS 
PLÀSTICS I,... TOT ALLÒ QUE D’ELLS PUGUI SORTIR, ENS 
APROXIMARAN A AQUELL MÓN MÀGIC QUE GAUDÍ ENS HA CREAT I 
QUE ENS PARLA SENSE MÚSICA, SENSE VEU, SENSE PARAULES,... ÉS 
UN MÓN QUE ESTÀ EN EL SILENCI. 
PER ACABAR, DUES COSES, DEMANAR-VOS QUE NOMÉS APLAUDIU 
QUAN ACABI CADASCUNA DE LES ACTUACIONS I DESITJAR-VOS QUE 
GAUDIU D’AQUESTA TROBADA I,... AMB TOTS VOSALTRES: GAUDI. 
MÀGIA EN EL SILENCI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SÍMBOLS: 
 

(teló) 
 

(MÚSIQUES) 
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R E P R E S E N T A C I Ó 
 

(teló tancat) 
 

(OBERTURA MUSICAL “Gaudí-Verdaguer”) 
 

 (surt el narrador) 
 

Narrador (Joan): Un grup de turistes i visitants es veu recorrent els racons de 
Barcelona. L’obra d’en Gaudí els ha portat fins aquí. Ara arriba un autocar! 
Callem, callem i escoltem! 
   

(obrir teló) 
 
( L’autocar passa vorejant l’escenari, s’atura a la part esquerra i comencen a 
baixar els turistes. Un guia els acompanya.) 
(grup 1: Ruben, Minerva, Faysal, Esther, Victor, Cristina , Jack) 
 
Guia: Bon dia! Ens diem Laura i Tania i serem les vostres guies. L’agència ens 
ha posat a la vostra disposició per a fer conjuntament amb vosaltres el circuit 
Gaudí, en el qual  esteu molt interessats. 
Visitant (Ruben): Sí, sí, ja en el nostre país hem sentit parlar molt de la 
Barcelona Modernista, i especialment de Gaudí. 
Visitant (Minerva): I ara que som  aquí tenim moltes ganes de conèixer la seva 
obra tan genial.  
Guia: Doncs que els sembla si parlem una mica del personatge...?  
Era l’any 1852, quan a Reus neix un nen que més tard esdevindrà un famós 
arquitecte. 
La seva família és molt senzilla, el seu pare és calderer.  
Ell és el petit de cinc germans. 
La mare des del bressol l’adormia amb la música de dolces cançons com 
aquesta tan bonica que ara ens ofereixen els nens i nenes de P3. 
 

(tancar teló) 
 
(Quan s’obrin les cortines, la guia ha d’entrar i obrir la capseta de música, i en 
aquest mateix moment ha de començar a sonar la música. Ha de tancar la 
capsa de música quan acabi de sonar la música) 

 
(obrir teló) 

 
(P3 - CANÇÓ DE BRESSOL- “La capseta de música”) 

                            (comença la música en obrir la capsa)  
 (tancar teló. en acabar actuació i obrir quan l’escenari quedi lliure) 
 

(Entren novament a l’escenari caminant en grup i seguint al guia) 
 
Guia: Vinguin, vinguin cap aquí... Si es posen més a prop seguirem explicant 
coses del senyor Gaudí. 
Gaudí va créixer al costat de la seva família i ja des de nen i degut a una 
malaltia que l’impedia participar dels jocs dels altres nens... 
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Visitant (Victor): Dius que va estar malalt? Què li va passar? 
Guia: sí, va patir una malaltia d’ossos que el va obligar a fer repòs, i per això 
passava moltes estones sol mirant als seus companys que jugaven pels carrers 
a cuit i amagar, a empaitar-se, a bon dia nostre pare, bon dia nostre 
rei........mentre, observava la natura que l’envoltava i de gran, ja arquitecte va 
decorar, mudar, vestir.......les seves obres d’aquests motius vegetals i animals 
que quan infant li havien fet tanta companyia. 
Fixeu-vos en aquests nens i nenes de primer que ara ocuparan l’escenari. 
Reconeixeu en quina obra els podríem veure actualment? Els nens de 1r ens 
representaran La Natura de Gaudí 
                   
                       (tancar teló i quan quedi l’escenari lliure tornar a obrir) 
 

(1r – LA NATURA “El Matí”) 
     
                                          (tancar teló i obrir teló) 
   

 (entren de nou els turistes amb la guia)  
 

Visitant (Jack) : Oh! Quina gran imaginació tenia aquest home... Realment era 
genial! 
 Visitant(Esther): Tinc entès que ell s’inspirava molt en la natura!  
 
Guia: I tant que sí! I no només trobem representacions d’elements vegetals, 
sinó que el bestiari Gaudinià és també molt ric. El catàleg d’animals que 
apareixen en la decoració dels edificis, és amplíssim. Cargols que es passegen 
per la façana, tortugues que sostenen unes columnes, dracs de forja que ens 
donen la benvinguda i serps que rellisquen per les parets... 
Alguns d’aquests animals han vingut fins aquí! Mireu ,sinó els nens de P5 

    
( P-5 – EL BESTIARI “La Bolangera”) 

 
(tancar teló  i quan acabi l’actuació tornar a obrir) 

 
visitant ( Cristina): A mi no se m’hauria acudit mai posar animals en un edifici. 
Visitant (Faysal): Doncs jo ahir vaig veure’n un de molt bonic, tot de colors. No 
sé si era un drac......... 
Guia: Sí, sí tens raó. També el drac és un animal que apareix constantment en 
l’obra de Gaudí. Al parc Güell, que com ja sabeu, va ser declarat patrimoni de 
la Humanitat, hi ha una escalinata amb una curiosa representació d’un drac, 
que ben bé no sabem si és un simpàtic i manyac drac o una gran sargantana..., 
que ens dóna la benvinguda. 
Mireu, mireu! Els nens  de P4 representaran aquesta sargantana... 

(tancar teló)      (obrir teló) 
 

(P4 – LA SARGANTANA “La Sargantana”) 
 

(tancar teló)       (obrir teló) 
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A LA SAGRADA FAMÍLIA 
 

(obrir teló) 
 

(L’ autocar torna a fer un recorregut per l’escenari i una nova parada.) 
( Surt un altre grup de turistes . També aquí els acompanya un guia.) 

(Sílvia, Estíbaliz, Miquel, Marc, Tamara, Isidro, Pedro) 
 
Guia (Dympna):  - Bon dia, em dic Dympna i seré la vostra guia. Estaré 
encantada de servir-vos d’ajuda en el recorregut que ara farem per La Sagrada 
Família. 
Aquest edifici que estem contemplant, va ser construït..., o més ben dit, encara 
s’està construint... Bé Gaudí va treballar aquí més de 40 anys. Es va fer càrrec 
de l’obra l’any 188     i a partir de l’any 1914 s’hi va dedicar plenament. 
Visitant (Isidro): Veig que encara s’està construint! Però si Gaudí va morir fa 
molt! Com és això? 
Visitant (Marc): Home! Perquè han seguit altres arquitectes! 
Visitant  (Isidro): Ah....! Es clar! O sigui que ara ja no ho fa ell. 
Tots: jaaa, jaa, jaaa! 
 
Guia: No sé si sabeu que Gaudí va ser un home molt religiós, i és en aquesta 
obra on barreja gran profusió d’elements escultòrics i la seva profunda 
religiositat aconseguint una gran bellesa plàstica. 
Visitant (Sílvia): Oh! Sí, aquesta façana és increïble! Com es diu? 
Guia: És la façana del Naixement....... 
Visitant (Pedro): Esperi, esperi un moment....! Què ens podria fer una foto? 
Aquí, aquí al mig, tots junts! 
Visitant (Marc): Home....! però espera que acabi l’explicació! 
Guia: Bé..., continuant, aquesta és la façana del Naixement que ell se l’imaginà 
com un gran pessebre, amb temes i símbols lligats a la infància de Crist. 
Visitant (Tamara): I les torres? Eh que encara no estan totes? 
( algun dels visitants no mostren interès per a l’explicació i van fent fotos 
visitant (Pedro): Però ens fem la foto o no? 
Guia: En el projecte de Gaudí es contemplen tres façanes: la del Naixement, la 
de la Glòria i la de la Passió, cada una d’elles havia d’estar coronada per quatre 
torres representant els 12 apòstols; també havien d’existir 4 campanars, un per 
a cada evangelista i dos dedicats a Crist i la Verge Maria 
Visitant (Miquel): Uf! Quan estigui totalment acabada tindrà18 torres! 
 
Guia (Dympna):Començarem la visita en els tallers on Gaudí va treballar 
durant els últims anys de la seva vida, utilitzant els materials més diversos, 
trets, molts d’ells de l’enderrocament d’edificis vells de Barcelona. Així mateix, 
Gaudí va anar recuperant molts dels oficis artesans que una mica havien caigut 
en l’oblit. 



 6

Visitant (Estíbaliz): Però tinc entès, que ell de petit, havia viscut aquests oficis 
veient treballar al seu pare i altres veïns del seu poble 
 
Guia: Sí, sí tens raó. En aquella època, a més de fer encàrrecs, acompanyar el 
ramat, vigilar als més petits, desgranar pèsols, donar menjar a alguns 
animals..., els nens i nenes es trobaven al carrer per jugar. 
Observeu aquest grup de nens i nenes de segon, com es diverteixen amb un 
joc que de ben segur l’Antoni va poder compartir, ja que no li demanava cap 
esforç físic, allà al seu poble de Riudoms. 
 
  (tancar teló i tornar a obrir quan l’escenari quedi lliure) 

  
(diàleg nens de 2n des de dintre un cop s’ha obert el teló) 

          (2n – UN JOC DE CARRER “Bon dia nostre pare”) 
 
  (tancar teló i tornar a obrir quan l’escenari quedi lliure) 
 
Guia (Dympna): Aprofitant que som davant l’edifici religiós més important per a 
Gaudí,  escoltarem un poema de Verdaguer, dedicat a la Mare de Déu de 
Montserrat i que cada dia l’escolania de Montserrat el canta al monestir, és el 
Virolai. 
Visitant ( Tamara): El cantaran per a nosaltres? L’escolania de Montserrat? 
Guia: No, no tenim aquí a l’escolania , però sí un grup de 5è que ben segur 
també ho cantarà molt bé.  
 

(5è – UN CANT A LA VERGE “El Virolai”) 
 

          (tancar teló) 
 
   A LA PEDRERA 

 
(teló tancat, surt narrador) 

 
Narrador:  Fixeu-vos, fixeu-vos...! 
Ara som al Passeig de Gràcia. S’està fent de nit, i una llarga cua espera al 
carrer davant la Pedrera. 
 

(obrir teló) 
 

(es veu una cua de persones que van entrant ) 
(diàleg entre la gent que espera) 

 
Guia: Ara estem davant la casa Milà, que a la seva època va ser molt criticada, 
i com que només veien una mole de pedra, la van nomenar en sentit despectiu 
“La Pedrera” 
 
Visitant (Sonia): – Què passa aquí? Què hi fa aquí tota aquesta gent...? 
Un Nen: Doncs fem cua per entrar a la visita de la Pedrera a la nit. 
Visitant (Sonia): )–   A la nit?, vols dir...? 
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Un Nen: Sí, sí, i tant! Cada nit d’estiu es fa una visita nocturna amb concert. 
Mira! Ara entren els músics. 

( entren els músics..., s’asseuen els visitants...) 
(Un nen/a s’avança i recita) 

 
Nen/a: Des d’aquí dalt  i mirant el cel em venen a la memòria uns versos de 
Verdaguer que diuen: 
 

Les flors que l’alba mostrarà a pla i  
  serraqué valen comparades a un estel? 
  La llum del dia és per mirar la terra, 
  i la de la nit per contemplar lo cel. 
 

(en acabar el poema comença la música ) 
 
(3r – MÚSICA I DANSA “La Vidua Alegre”) 
 

Adrià: Nois, nois!  ... sentin aquesta música no us agafen ganes de ballar? 
 
    (tancar teló) 
 
Narrador:  El concert ja ha acabat, la nit ha caigut sobre Barcelona. 
La ciutat dorm... Però alguna activitat resta encara a la Pedrera. 
Com bons animadors nocturns uns gats apareixen entre les xemeneies. 
I com ens diu  Alexandre Cirici referint-se al terrat de la Pedrera, “... aquesta 
altra Barcelona ignorada pels passants, és la Barcelona on viuen els ocells, 
molts ocells. La Barcelona on els gats s’enfilen, salten, miolen i s’estimen...” 
 
                                                  (obrir teló) 
 

(La llum, que està molt suau, va pujant a mesura que entren els gats, els  
evolucionen...) 

 
(4t – ELS GATS “Els Gats”) 

 
                 
 
Narrador: Però atenció!, els gats no estan sols... De sobte arriben els 
treballadors de la nit..., els escuraxemeneies carregats amb raspalls i galledes 
vénen decidits a fer la seva feina. 
 
 ( uns escuraxemeneis venen a deixar-les ben netes i es troben els gats) 
 
Noi 1: Què bonica és la nostra feina, oi? 
Noi 2: Sí, tens raó, m’agrada contemplar aquestes  xemeneies quan tot és 
calma...i la ciutat dorm. Fixeu-vos si n’era d’especial Gaudí, que fins i tot en allò 
que altres no hi donarien gens d’importància, com són unes xemeneies, ell les 
decorava de tal manera  que semblen un bosc de conte de fades. 
Noi 1: Apa va nois, comencem la feina que hem de deixar-ho tot ben lluent!  
perquè ja sabeu que dia i nit aquest edifici té grans admiradors...  
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Noi 2: Ah!  I potser el que no sabeu, i us ho dic perquè pugueu observar-ho 
quan siguem al carrer un cop acabada la nostra feina, és que, si aleshores 
mireu enlaire, podreu apreciar les formes ondulats de la façana que ens 
remeten a les onades del mar, així com les baranes dels balcons que són 
aquelles algues de la nostra mar Mediterrània. 
 

(4t – ELS ESCURAXEMEIES “Chim Chim Cher-ee”) 
 

(tancar teló) 
 

ELS QUATRE GATS 
 
Narrador(Joan): A peu, des de la Pedrera, i gaudint la nit, els visitants baixen 
Passeig de Gràcia avall i van a aquell indret tan bonic, símbol del modernisme 
de l’època, on tots aquells intel·lectuals i artistes, feien les seves tertúlies: “Els 
quatre gats” 

(obrir teló) 
 
Guia(Laia): Ja som als Quatre Gats, entrem-hi Oh!, fixeu-vos, ens han preparat 
una tertúlia literària com les que es feien en l’època...!  
Visitant(Lorena) :Què fan avui? 
Guia(Laia): Doncs igual que en aquells temps, avui ens delectaran amb una 
vetllada poètica on podrem gaudir d’alguns poemes de mossèn Cinto 
Verdaguer. 
Lector(Marco): Fixeu-vos que senzill és aquest poema i que bonic! 
  
LLI 
 
Jo 
só 
bri 
fi 
de lli, 
dret 
i prim 
fins al cim. 
Colliu-me, 
quan floriré; 
teixiu-me, 
i us vestiré 
d’un llani-llini 
blanc com l’ermini. 
Jo 
só 
bri 
fi 
de lli. 
Mon tronc 
és un jonc; 
ma flor, 
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un robí. 
Tinc 
cinc 
fulles 
en la flor, 
totes belles 
i vermelles 
com un cor. 
(Brins d’espígol) 
 

 
Lector(Sergio): Sí, que n’és de bell... Jo també n’he preparat un que ens parla 
del retorn de la primavera... Us l’ofereixo... 

 
PRÍMULA 
Li diuen flor del cucut 
a la gentil primavera, 
perquè aixís que el sent cantar 
en son coixí se desvetlla. 
Estira els dèbils bracets 
de ses fulles verdes, 
per fer enllà lo llençol 
de la geladora gebre. 
Obre sos ulls blavejants, 
son capcironet aixeca, 
com pastoreta gentil 
que ha fet un son sobre l’herba. 
Mira al seu entorn, 
a ses companyes desperta, 
que s’alcen ací i allà 
constel·lant tota la terra. 
Tremola encara de fred, 
mes tota s’alegra 
al sentir com al cucut 
li ha respost l’oreneta, 
entonant un càntic nou 
amb una tonada vella: 
-Lo bon temps és arribat, 
beneïda primavera. 
(Brins d’espígol) 

 
Lector(Marco): Renoi, que nés de bonic... Mossen Cinto era també un gran 
observador de la Natura. Una flor tan petita... i quantes coses ens n’ha dit! 
 
Lector(Miriam):I seguint amb la primavera , ara jo us en diré un d’aquell 
ametller que sempre ens l’anuncia  quan els darrers gels són encara presents. 

 
 
 

AMETLLER 
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Jo et miro 
i admiro, 
florit ametller 
que goses 
cobrir-te de roses 
pel mes de gener. 
Si ve una gelada, 
ta blanca florida 
quedarà marcida 
com herba segada. 
Mes tu hauràs florit, 
i, a l’Infinit, 
devota jardinera, 
li has dat la flor primera. 
Senyor, 
si per lo cor 
l’amar-vos és florir, 
com l’ametller 
jo vull cuitar 
a amar; 
com ell, jo vull florir, 
baldament per morir. 
(Brins d’espígol) 

 
 
Lector(Sergio): M’agrada,... sí,... és bonica la forma que Verdaguer utilitza, 
presentant-nos  l’ametller com a jardinera de l’Infinit. 
 
Lector(Raquel): Sí... I fins i tot com la flor de l’ametller accepta morir perquè la 
vida segueixi...  
Ara,  continuant amb aquest seguit de poemes de Verdaguer, jo us en diré un, 
que si bé no ens parla directament de la primavera, sí que li podem situar, 
doncs la formiga, que així és com es titula, volta per les nostres terres quan la 
primavera arriba... 

 
LA FORMIGA 
Una hermosa plana 
tinguí per bressol; 
com la vigatana 
no en veu altra el sol. 
Jo fuí la formiga 
de son pla i garriga, 
del mas oreneta, 
del camp rossinyol. 
Per les torrenteres 
que alegre tresquí 
del camp a les eres, 
de l’hort al jardí, 
me nasqueren ales 
com a les cigales 
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i a aquell pla d’Ausona 
l’adéu jo doní. 
Vegí hermoses terres, 
més d’una ciutat, 
m’enfilí a les serres 
de l’alt Montserrat. 
Baixí a Barcelona, 
la perla amb què l’ona 
enriquí fa segles 
l’antic Principat. […] 
(Disperses. Fragment.) 

 
 
Visitant(Latifa): Què bé!... Quina vetllada més interessant!... L’entorn, aquest 
bonic cafè, m’ha fet sentir com aquells tertulians que s’hi trobaven, i els 
poemes... han estat d’allò més adients. 
Visitant(JoanA.): Sí, tens raó, jo penso que tindré un bon record d’aquesta 
visita... 
Visitant(Anna): Ha estat un dia inoblidable! M’ha agradat tant tot el que he 
visitat...  I la nit? Ho, m’ho he passat tan bé! 
 

(tancar teló) 
 

(obrir teló) 
 

CASA BATLLÓ 
 

(Arriba l’autocar amb nous turistes i visitants) 
 
Guia(Albert): Ara som al Passeig de Gràcia, davant  l’edifici més fantasiós dels 
que ha dissenyat Gaudí. És ple de simbologia, tractada amb una gran 
delicadesa de colors i formes.  
Com diu Alexandre Cirici... 
 “A la casa dels Batlló, Gaudí va celebrar el festival de la Naturalesa. 
Obertures com boques obertes, columnes com ossos, balcons com órbites, 
coberta d’escates, cúpula d’all, i tota la façana com si un bocí de mar de la  
Costa Brava, amb onades irisades d’una fabulosa policromia, s’hagués posat 
dret...” 
Mireu, allà dalt, en la teulada hi ha el drac... 
 
Visitant (Rocio): Un què...?  Què, què...? què diu que veu...? Un drac...! Jo no 
veig res,,, Es belluga...? 
Visitant (Irene) : No dona no! No hi ha cap drac... És la teulada , la que ens 
recorda l’esquena d’un drac, no ho veu? És simbòlic, dona...! 
Visitant (Mireia): Esperi si us plau que m’agradaria fer una foto! Trobo que 
aquesta teulada és molt original!! 
Visitant (Daniela): Sí, sí ,jo també vull fer una foto!. Què me la podries fer? 
Visitant ( Alba): Fixa’t en els balcons, són antifaços! Jo també els faré una 
fotografia! 
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Guia(Albert): Com us deia, allà dalt, a la teulada hi ha un drac de Sant Jordi 
vigilat per guardians, representats en les baranes dels balcons, en forma de 
grans màscares guerreres; la xemeneia, que simbolitza el rei de la llegenda, i 
una de les altres xemeneies, simbolitza la princesa. 
Mireu, mireu...! Els nenes i nenes de 5è,ens representaran aquesta bonica 
llegenda. 

(tancar teló)   (obrir teló) 
 

(5è – LLEGENDA DE SANT JORDI) 
  

(MÚSICA DE FONS “The Iron Mask”) 
 
Narrador: Diuen que assolava els voltants de Montblanc, un drac ferotge i 
terrible, que tenia les facultats de caminar, volar i nedar, i tenia l’alè pudent, fins 
al punt que des de molt lluny, amb les seves alenades enverinava l’aire 
provocant la mort de tots els qui el respiraven. 
Era el terror d’aquelles pobres gents. 
Varen decidir de donar a aquell terrible drac, primer xais, després una persona 
cada dia, que li servís com a presa, i així tranquil·litzar la fúria d’aquella bèstia. 
Això es feu per sorteig i un bon dia, li tocà la sort a la filla del rei. Era tan bonica 
i tan bona persona que els sabia greu donar-la a la fera. Molts ciutadans es van 
oferir a substituir-la, però el rei s’hi negà. Va dir, amb el cor fort, que tant era la 
seva filla com qualsevol altre ciutadà. 
La princesa sortí de la ciutat i anà al cau de la fera, però a mig camí se li 
presentà un jove cavaller anomenat Jordi. 
La princesa li digué que fugís de pressa car corria perill, però el cavaller insistí 
a quedar-se, ja que havia vingut a donar mort al drac i així alliberar a la 
princesa i a la ciutat de Montblanc. 
En aquell moment aparegué la fera, però el cavaller, sense pensar-s’ho el va 
ferir de mort, i lligant-lo se’l va endur cap a la ciutat com un xai. 
El poble va celebrar-ho amb una gran dansa, com ara us oferiran aquests 
alumnes de 5è... 

(sense tancar cortines) 
 

(5è – DANSA REIAL “The Iron Mask”) 
 

(tancar teló) 
 

PARK GÜELL 
(amb teló tancat) 

 
Narrador (Èric): En la Gran Plaça del Parc Güell és tradició de ballar-hi 
sardanes des de fa molts anys. És una plaça molt gran, aguantada per 
columnes d’estil clàssic però envoltada d’una alegre barana-banc en forma de 
serpent. 
Ara, els alumnes de 5è, ballaran la sardana “La Santa Espina” d’Enric Morera, 
músic modernista i nacionalista, contemporani de Gaudí. 
Aquesta sardana simbolitza el catalanisme de l’època, en el qual Gaudí també 
s’hi sentí molt lligat. 
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 I quan veig aquesta colla, a punt de dansar una sardana, penso en aquell 
fragment d’un poema de Verdaguer que en fa referència i que no puc estar-
me’n de dir-vos... 
 
L’EMPORDÀ 
Ja fa molts anys, els jocs de la infantesa 
encara eren mes úniques passions; 
jo visití la plana empordanesa, 
com la de Vic voltada de turons. 
I en una plaça de no sé quin poble 
per primera vegada viu rodar 
el ball de la sardana airós i noble; 
mai més l’he vist i encara el puc pintar. 
Era un cercle de joves i donzelles, 
un enfilall de roses i clavells; 
amb quin aire, bon Déu, dansaven elles; 
amb quin delit sardanejaven ells! 
[…] 
I la roda de flors donava voltes 
com la roda d’un torn de terrisser, 
i voleiaven cabelleres soltes 
com raigs de llum damunt d’un claveller. 
[…] 
(PÀTRIA. Fragment.) 

 
(obrir teló) 

 
(5è – UNA SARDANA “La Santa Espina”) 

 
(tancar  teló) 
 

 
CLOENDA 

(Enric) (amb teló tancat) 
 
ESPEREM QUE AQUEST ACTE HAGI ESTAT DEL VOSTRE AGRAT, COM 
A CLOENDA , ARA, TOTS ELS VOSTRES FILLS I FILLES, 
S’ACOMIADARAN DE VOSALTRES AMB EL CANT  QUE DES DE 
L’ESCOLA HEM CREAT: MÀGIA EN EL SILENCI, ADÉU A TOTS I TOTES I 
FINS L’ANY QUE BÉ. 
 

(Els nens es col.loquen pel Cant)                                                                 
(obrir teló) 

 
CLOENDA 

 
Narrador (Èric): Com a cloenda de l’acte, hem preparat un cant final que 
m’agradaria explicar-vos una mica: 
El sentit suau inicial es un referent al silenci en el qual resten les obres de 
Gaudí, no són música, no són paraules, no fan soroll..., com ell mateix, 
estan en el silenci.... Així mateix era el tarannà del geni.  
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Però al mateix temps, tota la seva obra, ens mostra un món màgic, 
fantàstic, amb “dragons, senyeres, creus, colors i formes” la majoria 
prestades de la mateixa natura, que, ens desperta una gran energia que 
“s’enlaira pel cel des del nostre país”. 
Així doncs, després d’aquesta petita introducció musical de silenci i 
màgia, la percussió ens desperta, amb força, el ritme de la dansa més 
arrelada a Catalunya, la sardana, que Gaudí tan estimava, lligada amb uns 
tocs de campana inicials, referent a la Sagrada Família, obra senyera del 
mestre.  
D’alguna manera es pot entrelligar el simbolisme de les quatre torres 
(quatre barres) de la Sagrada Família i les campanes d’aquestes mateixes 
torres, que enllacen amb el gran sentit religiós de Gaudí. 
La cançó puja de to, en la segona part, per accentuar el sentit màgic, però 
finalitza repetint el mot “Silenci” per a donar èmfasi a la modèstia del gran 
geni. 
 
 

(TOTS – CANT FINAL “Màgia en el Silenci”) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Màgia en el Silenci     Gaudí 
                                                 
ORQUESTRA 
 
Quanta energia 
s’enlaira pel cel__   
des de el nostre país, 
màgic Gaudí! 
 
Quants__ colors__ 
són joc__ de màgia 
des de el teu__ encant, 
gran  _ Gaudí! 
 
Per això tots volem can__tar: 
Gaudí, creador, 
ens has donat la màgia 
en el Silenci. 

 
 
 
Quin encanteri 
quin toc tan sensible 
has donat__ a tot, 
amic Gaudí! 
 
Quanta natura 
dragons i senyeres 
ens dibuixes amb gran 
en__ giny! 
 
Per això tots volem can__tar: 
Gaudí, creador, 
ens has donat la màgia 
en el Silenci, 
 
en el Silenci,  (x 6) 
 
en    el    Si - lenci.                        
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Màgia en el Silenci  
                               Gaudí 
                                                                                                                                                     
MÚSIQUES: 
  
01.  OBERTURA MUSICAL “Gaudí-Verdaguer” 
 
02.  P3 - CANÇÓ DE BRESSOL- “La capseta de música” 
 
03.  1r – LA NATURA “El Matí” 
    
04.  P5 – EL BESTIARI “La Bolangera” 
 
05.  P4 – LA SARGANTANA “La Sargantana” 
 
06.  2n – UN JOC DE CARRER “Bon dia nostre pare” 
 
07.  5è – UN CANT A LA VERGE “El Virolai” 

 
08.  3r – MÚSICA I DANSA “La Vidua Alegre” 
 
09.  4t – ELS GATS “Els Gats” 
 
10.  4t – ELS ESCURAXEMEIES “Chim Chim Cher-ee” 
 
11.  5è – LLEGENDA DE SANT JORDI  “The Iron Mask” 
 
12.  5è – DANSA REIAL “The Iron Mask” 
 
13.  5è – UNA SARDANA “La Santa Espina” 
 
14.  TOTS – CANT FINAL “Màgia en el Silenci”  
 
15.  ENTREACTES  “Gaudí – Verdaguer” 
 
16. INSTRUMENTAL . Bon dia nostre pare  
 
17. INSTRUMENTAL . Els Gats  
 
18. INSTRUMENTAL . El Virolai 
 
19. INSTRUMENTAL . Màgia en el Silenci  
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Màgia en el Silenci  
                               Gaudí 
ORQUESTRA 
 
Quanta energia 
s’enlaire pel cel__   
des de el nostre país, 
màgic Gaudí! 
 
Quants__ colors__ 
són joc__ de màgia 
des de el teu__ encant, 
gran  _ Gaudí! 
 
Per això tots volem can__tar: 
Gaudí, creador, 
ens has donat la màgia 
en el Silenci. 
 
Quin encanteri 
quin toc tan sensible 
has donat__ a tot, 
amic Gaudí! 
 
Quanta natura 
dragons i senyeres 
ens dibuixes amb gran 
en__ giny! 
 
Per això tots volem can__tar: 
Gaudí, creador, 
ens has donat la màgia 
en el Silenci, 
 
en el Silenci,  (x 6) 
 
en    el    Si - lenci.                                 
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