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EN JOAN SENSE POR 

     - Versió Lectura - 

 

 

        Adaptació Adelaida Frías 

    http://www.obresdeteatre.com 
      

 

    - 9 pàgines -  

Personatges per ordre d’aparició: 

 

     1-NARRADOR / A 

2-REINA (o REI)      

3-PRINCESA     

4-SOLDAT       

5-JOAN SENSE POR   

6-FADA DEL VENT 

7-FADA DE L’AIGUA 

8-FADA DEL FOC 

9-VAMPIR 

10-FANTASMA 

11-ESQUELET 

12-BRUIXA (o BRUIXOT) 
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ESCENA 1 

NARRADOR :  — La Reina passeja per la sala del tron, llegint una carta. Al seu  

                              darrere, entra la Princesa, caminant a poc a poc perquè no la  

                              senti, i bufa un espanta-sogres..  

REINA :  — Aaaah! Quina mania amb espantar la gent, filla meva! 

PRINCESA :  — (riu) Si és molt divertit! Has fet una cara! 

REINA :  — És fatal! L’últim príncep que es volia casar amb tu va fugir  

        per cames! 

PRINCESA :  — (burleta) Ai, sí, pobret! Va sortir corrent en barnús i sabatilles! 

REINA :  — Va ser culpa teva, que li vas ficar cent gripaus dins la banyera! 

PRINCESA :  — Va ser boníssim! Feia uns crits! 

REINA :  — Va ser horrorós! Ja has espantat vuit prínceps, filla! Ara ja ningú  

                             vol casar-se amb tu!  

PRINCESA :  — Millor; no vull que ningú m’empipi!  

NARRADOR :  — La Princesa va per sortir de la sala, però la Reina l’agafa de la mà. 

REINA  : — Però nena, si no tens fills, qui serà el rei, després de tu? 

PRINCESA  : — Doncs només viuré amb algú que no s’espanti de les meves  

                             bromes. 

REINA  : — Com vols que no s’espanti? 

PRINCESA  : — I que li agradi riure, com a mi! 

REINA  : — Com a tu, no! Per favor! 
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ESCENA 2 

NARRADOR :  — En aquest moment, un soldat entra a la sala del tron, i saluda. 

SOLDAT : — Majestat, un noi demana per casar-se amb la princesa.  

REINA : — És un príncep? 

SOLDAT : — No senyora, diu que és pagès. 

REINA : — Vols dir marquès! 

SOLDAT : — No, vull dir un pagès del camp, senyora. 

REINA : — Però què s’ha cregut! 

PRINCESA : — Fantàstic! Fes-lo passar. Per fi algú diferent!  

NARRADOR :  — El Soldat fa entrar en Joan. Després s’inclina i es retira. 

JOAN  : — Bon dia majestat. Em diuen Joan Sense Por.  

REINA : — Ah si? I ja et mereixes aquest nom? 

 
      (...) 

 

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

                                        adelaida.delaire@gmail.com 


