LA CLAU MISTERIOSA
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- 6 pàgines -

Personatges per ordre d’aparició

1- NARRADOR / A
2- GINA (o Jordi)
3- JOANET (o Joaneta)
4- MARE (o Pare)
5- FOLLET (o Fada) DEL TRO
6- FADA (o Follet) DE LA LLUM
7- FADA (o Follet) DE L’AIGUA
8- REINA DE LES FADES (o REI dels FOLLETS)

ESCENA 1
NARRADOR : — La Gina entra corrent dins el bosc. S’amaga darrere una roca i
somriu en sentir el seu germà que la crida.
JOANET

: — Ginaaa!

NARRADOR : — La Gina veu una clau petita i brillant entre les herbes. L’agafa, i se
la fica ràpidament a la butxaca.
JOANET

: — Gina, surt, que ve la mare!

MARE (off)

: — Ginaaa! Joaneeet! On sou?

NARRADOR

: — La Gina surt de l’amagatall cridant per espantar en Joanet.

GINA

: — Uh!

JOANET

: — (burleta) Ai, quina por!

MARE

: — Però què feu aquí? No vull que sortiu del jardí, ja ho sabeu!

JOANET

: — Jugàvem a fet i amagar.

GINA

: — És que al jardí ja ens sabem tots els amagatalls.

MARE

: — El bosc és perillós perquè us podeu perdre. Anem cap a casa.

NARRADOR

: — Els dos nens abaixen el cap i marxen seguits de la mare.

MARE

: — Vaig a comprar al poble. Voleu venir?

GINA

: — Jo no, mami.

JOANET

: — No, jo tampoc.

ESCENA 2
NARRADOR

: — Quan la mare marxa a comprar, els dos germans no poden
resistir la curiositat i tornen corrent a mirar la roca.

JOANET

: — On era la clau?

GINA

: — Aquí a terra.

JOANET

: — Mira! La roca té un forat!

GINA

: — Oooh, és un pany!

JOANET

: — Provem la clau!

NARRADOR

: — La Gina fa girar la clau dins el pany i a l’instant els dos germans
es troben en un prat ple de flors, grosses com si fossin arbres.
El Follet del Tro ho està guarnint tot amb garlandes i fanalets.

JOANET

: — (meravellat) Espàrrecs i carxofes!

FOLLET DEL TRO : — (esverat) Com és que saps la contrasenya?
GINA

: — En Joanet sempre diu espàrrecs i carxofes!

FOLLET DEL TRO : — (escandalitzat) I aquesta clau? D’on l’heu treta?
JOANET

: — La Gina l’ha trobada al terra.

FOLLET DEL TRO : — (es porta les mans al cap) Quin desastre!

ESCENA 3
NARRADOR

: — En aquest moment arriba la Reina de les Fades seguida de la
Fada de la Llum i la Fada de l’Aigua.

REINA

: — Com han entrat aquests nens al nostre regne?

GINA

: — És que hem trobat la clau. (la mostra)

JOANET

: — Si, era al peu de la roca.

FOLLET DEL TRO: — És terrible, Majestat. Precisament el dia de la festa!
REINA

: — Es pot saber qui ha perdut aquesta clau? (mira al seu voltant)

FADA DE L’AIGUA : — (s’avança i s’inclina) Jo, senyora.
FADA DE LA LLUM : — (s’avança i s’inclina) No, Majestat, he estat jo.

REINA

: — En què quedem?
(...)

Aquest text és un fragment. Si us interessa adquirir-lo sencer, sol·liciteu-lo a
adelaida.delaire@gmail.com

