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– 5 pàgines – 

Personatges per ordre d’aparició 

1- MICO 

2- ELEFANT 

3- CONILL 

4- GASELA (o Girafa)  

                     5- PAPAGAI 

6- BÚFAL 

7- ÀNEC 

           8- RATOLÍ 

9- LLEÓ 

 

       Es podrà afegir o restar personatges segons el nombre d’actors que es disposi. 

Cada animal es pot duplicar o triplicar, i repartir el text entre els actors que el representin, 

o bé dir les frases tots a l’hora.  

 



ESCENA 1 

El Mico entra saltant per la dreta, mentre per l’esquerra entra l’Elefant caminant 

tranquil·lament.  

MICO       : — Hola, amic meu! Sóc un mico! 

ELEFANT      : — Hola, hola! Jo sóc un elefant! 

Es troben al centre de l’escenari i se saluden picant-se les mans. Mentrestant entren el 

Conill per la dreta i la Gasela per l’esquerra. 

CONILL     : — Què tal, nois? 

MICO i ELEFANT    : — Hola! Qui ets? 

CONILL     : — Sóc un conill!  

Entra el Papagai per la dreta.  

TOTS JUNTS  : —  (a la Gasela) I tu? Qui ets, noia?  

GASELA    : — Sóc una gasela.  (al Papagai) I tu? 

PAPAGAI   : — Jo sóc un Papagai! Què feu tots aquí?   

TOTS JUNTS  : — Voleu jugar? 

Entra el Búfal per l’esquerra.  

BÚFAL    : — Sí, sí! Juguem, va, juguem!  

TOTS JUNTS  : — D’on surts, tu? 

BÚFAL        : — Hola tothom! Sóc un búfal! 

TOTS JUNTS  : — Doncs vine a jugar amb nosaltres! 

L’Ànec entra per la dreta.  

ÀNEC    : — I jo? I jo?  

TOTS JUNTS  : — Tu? Qui ets, tu? 

ÀNEC    : — Sóc un ànec. Puc ser el vostre amic? 

TOTS JUNTS  : — És clar! Vine a jugar! 



S’agafen tots de les mans i fan una rotllana. Mentre canten i giren (lletra i partitura al final), 

entra el Ratolí. Com que no el senten, el Ratolí va passant sota els braços dels altres 

animals, tot entrant i sortint del cercle.  

RATOLÍ      : — Hola, sóc un ratolí! Vull jugar amb  vosaltres! 

 

 

ESCENA 2 

Entra el Lleó coixejant d’una cama. Tots s’aturen i el miren, molt espantats.  

LLEÓ    : — Hola, sóc un Lleó! 

TOTS JUNTS  : —  (escapen corrent) Un lleó! Vigileu! Un lleó! 

 

(...) 

 

Aquest text és un fragment. Si us interessa adquirir-lo sencer, sol·liciteu-lo a  

            adelaida.delaire@gmail.com 

 

 


