QUÈ FEM AMB EL DRAC?
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- 7 pàgines Personatges per ordre d’aparició:

1- REI

7- VILATANA II

2- PRINCESA

8- VILATANA III

3- DRAC

9- VILATÀ III

4- VILATÀ

10- CAVALLER

5- VILATANA

11- BRUIXA

6- VILATÀ II

12- JORDI

Mínim 6 actors – Màxim 18
Es pot reduir fins a un mínim de 6 actors, ja que els Vilatans poden ser interpretats per
torns per qualsevol dels altres actors. També es pot afegir fins a 6 Vilatans més si cal, i
repartir el text entre tots.

Tots els actors van vestits de blanc: samarreta i pantalons (o faldilla llarga).
Tots els estris que es van anomenant estan al fons, a terra, en una renglera molt ben
endreçada, i s’hauran de tornar a deixar al mateix lloc si en algun moment ja no s’utilitzen.
Durant tota l’obra estaran tots els actors a l’escenari.

ESCENA 1
Entra el Rei corrent amb una corona a la mà, i es planta al centre.
REI

: — (ben fort) Qui vol fer de rei?

TOTS

: — (entren tots corrent per totes bandes i el volten cridant:) Joooo!

REI

: — Tots no pot ser. Ho faré jo. (es posa la corona)

TOTS

: — i nosaltres què?

REI

: — Vosaltres sou els Vilatans.

PRINCESA : — Jo no vull fer de Vilatana. Vull ser la Princesa
(es posa un barret o una capa)
TOTS

: — Sí; mira! No s’hi val!

DRAC

: — (s’ha posat una cresta o una perruca, o unes banyes)
Jo sóc el drac! Wuaaar!

El Drac els persegueix, i tots criden corrent en cercle.
TOTS

: — Aaaaah! Auxiliiiiii!

Un Vilatà es gira i s’encara amb el Drac, que s’atura. Tots els altres es posen darrere el
Vilatà.
VILATÀ

: — Espera! Un moment!

DRAC

: — Què passa?

VILATÀ

: — (als Vilatans) Donem de menjar al Drac! Si no, ens matarà a tots!

TOTS

: — D’acord, donem-li gallines!

VILATANA : — Té, una gallina! (fa el gest de llançar-la cap al Drac)
DRAC

: — Nyam! Què bona! (fa com si se la mengés)

VILATÀ 2

: — Una altra gallina! (fa el gest de llançar-la cap al Drac)

DRAC

: — Nyam, nyam, nyam!

VILATANA 2 : — Més gallines! (fa el mateix gest)
DRAC

: — Nyam!

REI

: — Prou, prou! Només tres gallines al dia!

DRAC

: — Uf, no puc més! Me’n vaig a dormir.

El Drac va cap a un racó caminant a poc a poc com si li pesés la panxa, i s’ajeu a dormir.
TOTS

: — Viscaaaa! Ho hem aconseguit! (salten alçant els braços)

PRINCESA : — Però demà tornarà a tenir gana!
VILATANA 3: — Ens quedarem sense gallines!
TOTS

: — Doncs li donarem conills!

VILATÀ

: — i quan s’acabin els conills?

TOTS

: — Li donarem xais, o vedelles, o garrins!

PRINCESA : — i nosaltres què menjarem?
TOTS

: — Ai, ai, ai! Ens quedarem sense res! (es posen les mans al cap)

PRINCESA : — Hem de buscar un cavaller que vulgui matar el Drac!

ESCENA 2
CAVALLER

: — (ha agafat una espasa) Hola, Soc un cavaller.

TOTS

: — Vols matar el drac?

CAVALLER

: — Sí; ho provaré.

TOTS

: — Viscaaaa!

Tots es queden agrupats a un cantó i el Cavaller va cap el Drac que continua dormint. El
Cavaller fa com si li clavés cops d’espasa sense que el Drac ni tan sols se n’adoni.
CAVALLER

: — Hu! Ho! Hu! Ho! (respira un moment) Huó! Huó! Huó!
Buf, té la pell més dura que una pedra!

DRAC

: — (fa com si espantés una mosca) Què són aquestes pessigolles?

TOTS

: — Corre, vine, que es desperta!

El Cavaller torna corrent cap al grup. El Drac continua dormint.
CAVALLER

: — No ho entenc! Aquesta espasa no m’ha fallat mai!

TOTS

: — Com ho farem per matar el Drac?

ESCENA 3
BRUIXA

: — (s’ha posat un xal) Hola, soc una Bruixa.

S’aparten tots cap a un cantó.
TOTS

: — Aaaah, quina pooor!

BRUIXA

: — He preparat un verí molt fort pel vostre Drac.

TOTS

: — Oooh! i com li donaràs?

BRUIXA

: — Amb aquest pa de quilo, que està enverinat.
(...)

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

