
         JUST ABANS DE LA FUNCIÓ  

    Adelaida Frías 
                             http://www.obresdeteatre.com 
 

                       - 6 pàgines - 

                  Personatges per ordre d’aparició: 

 

  .1-EQUILIBRISTA             .7-AMAZONA                       ..13-ENDEVINADORA   

  .2-DOMADOR(A)                       .8- TRAPEZISTA            ..14-FAQUIR 

  .3-PALLASSO (A)            .9-CONTORSIONISTA                   ...15-MAG 

 ..4-MALABARISTA           ..10-TÈCNIC             ..16- CUINER(A) 

  .5-ACRÒBATA           ..11-FORÇUT 

...6-PRESENTADOR(A)          ..12- ENSINISTRADOR(A) de MICOS 

 

El nombre de puntets davant l’índex de personatges representa si cada u té una, dues o tres 

rèpliques en tota l’obra.  

Per representar el text amb 12 actors, l’Acròbata pot fer també d’Ensinistrador, l’Amazona també 

pot interpretar la Cuinera, el Trapezista farà, a més, de Mag, i la Contorsionista d’Endevinadora, ja 

que poden canviar-se ràpidament si porten una samarreta i leggins neutres, i a sobre s’hi 

afegeixen un o dos elements característics (per exemple: pantalonets de boxa, americana i 

“llacet/pajarita”, tutú curt, davantal, body brillant, banyador i capa curta, túnica, mini faldilla, faldilla 

llarga i xal, a més de diademes, turbants o cintes i foulards/mocadors al front o al cap).  

Altres suggeriments per als diferents personatges: perruca de color, pantalons texans o hermilla 

de feina amb butxaques, tutú llarg, pantalons elegants i gorra o barret, capa llarga, bata tipus 

kimono, etc.    

     MATERIAL     

EL CÈRCOL serà un “aro” gran, típic de gimnàs rítmic o de hoola hop. 

LES PESES es poden fer amb un mànec d’escombra escurçat, i dues garrafes d’aigua (rodones, 

de plàstic, buides i pintades de negre amb esprai) enfilades pel broc i subjectades al mànec amb 

cinta aïllant. 

LA BOLA MÀGICA pot ser una pilota (inflable o no), o el globus d’una làmpada plegable de paper.  

LES PILOTETES DE MALABARS poden ser, per exemple, de ping pong, ja que no s’han de fer 

servir. 

 



ESCENOGRAFIA 

Estem a la pista d’un circ, abans de la funció. A un racó de l’escenari hi ha un bagul (o una caixa 

que pot ser de cartró, folrada amb paper de colors), i a l’altre cantó un tamboret (que es pot cobrir 

amb una tela bonica si es vol).  

 

ESCENA 1 

Entra a volum molt suau una música de circ tranquil·la. S’encenen els llums (si pot ser una 

rodona que segueixi l’Equilibrista, millor), i entra l’Equilibrista passant el cable (una línia 

dibuixada a terra, de biaix, a una cantonada de l’escenari). Oscil·la amb els braços oberts, 

equilibrant-se amb un para sol. És un assaig. (...)  

 

Entra el Domador amb un cèrcol a la mà, i es presenta de cara al públic donant-se 

importància amb el gest. Al seu darrere ha entrat el Pallasso, que aprofita per travessar el 

cèrcol com si fos una porta, i es presenta a si mateix molt orgullós, posant-se davant del 

Domador. El Domador, amb cara de pillo, es posa al davant del Pallasso i saluda altre 

cop. (...) 

 

Entra per la dreta el Malabarista i va dret cap al Pallasso, assenyalant-lo molt enfadat. 

MALABARISTA : — Tu, Pallasso! Qui m’ha agafat les pilotes de malabars?  

Han quedat tots dos cara a cara. El Pallasso deixa el cèrcol, creient que la pregunta fa 

part d’un nou joc, i el Domador també s’oblida de l’assaig per prestar atenció. 

PALLASSO        : — (content) Per què m’ho preguntes? És una endevinalla?  

A mitja frase del Pallasso, el Malabarista ja rebufa, exasperat, i es posa a buscar molt 

neguitós dins el bagul. 

DOMADOR        : — No les trobes? Doncs d’aquí a mitja hora comença la funció! 

L’Equilibrista fa un saltiró i surt de la ratlla marcada a terra. 

 



EQUILIBRISTA   : — (buscant les pilotes al seu voltant amb la mirada) Si les tenies aquest  

             matí! No poden ser gaire lluny. A veure aquí sota? 

L’Equilibrista mira sota el tamboret i continua buscant, mentre per l’esquerra entra 

l’Acròbata amb un rotllo de corda a l’espatlla. El Malabarista tanca el bagul, desesperat, i 

travessa la pista per sortir per l’esquerra, de manera que es troba l’Acròbata en el seu 

camí, i li crida: 

MALABARISTA : — Quin desastre! No podré fer el meu número! 

El Malabarista surt per l’esquerra, i l’Acròbata el mira marxar, preocupat.  

 

ACRÒBATA      : — No? Doncs com omplirem el buit? (mira els altres) Si voleu, jo puc  

                                  fer dues vegades els meus salts mortals. 

EQUILIBRISTA   : — Pallasso, de veritat que no les has amagat tu? 

El Pallasso fa violentament que no amb el cap.Per l’esquerra entra el Presentador. 

PRESENTADOR : — Reunió general! Tots a buscar les pilotes de malabars!  

                                    És urgent!  

El Domador, l’Acròbata, el Pallasso i l’Equilibrista surten corrent per la dreta. Alhora, per 

l’esquerra, entren corrent la Contorsionista, l’Amazona, el Tècnic  i el Trapezista, i volten 

el Presentador formant un semi cercle. 

AMAZONA             : — D’acord! Jo miraré si estan entre la palla dels meus cavalls. 

TRAPEZISTA           : — Jo m’enfilaré al trapezi, per si les veig des d’allà dalt. 

CONTORSIONISTA : — Jo faré contorsions per repassar tots els racons.  

TÈCNIC    : — Molt bé, però... i si li preguntem a l’endevinadora? 

 

        (...) 

 



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

          adelaida.delaire@gmail.com 

 

  


