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                                                          - 30 pàgines - 

                     Personatges per ordre d’aparició 
 

1- CAMBRER(A) 1                                                               16- TÈCNIC DE SO 

2- CAMBRER(A) 2                                         17- HISTORIADOR(A) Celestí (na) Puig 

3- CAMBRER(A) 3                                         18- DONZELLA 1 (o patge) 

4- CAMBRER(A) 4                                         19- DONZELLA 2 (o patge)  

5- CONVIDAT 1 (noi o noia)                                                 20- DONZELLA 3 (o patge) 

6- CONVIDAT 2 (noi o noia)                                                 21- DONZELLA 4 (o patge) 

7- CONVIDAT 3 (noi o noia)                                                 22- SENYOR, Segimon de Saltanys 

8- CONVIDAT 4 (noi o noia)                                                 23- SOLDAT 1 

9- GUIA (noi o noia)                                                  24- SOLDAT 2  

10- ANTIQUÀRI(A)  Cèlia (o César) Puig                     25- SOLDAT 3 

11- ANTIQUÀRI(A) RIVAL Marga (o Marc) Planes              26- SOLDAT 4 

12- VIDENT Clarís(sa) (noi o noia)                               27- ALQUIMISTA, Mestre Saturní 

13- CANTANT (noi o noia)                                                 28-DAMA, Brunilda de Saltanys 

14- MÚSIC (noi o noia)                                                29- DAMISEL·LA, Azalais de Saltanys 

15- SECRETÀRI(A)                                                             30- CAVALLER, Roger de Saltanys 

 

 

Entre 15 i 34 actors aprox. Per reduir el nombre d’actors, els personatges de grup (cambrers, 

convidats, donzelles i soldats) poden esdevenir 2 en comptes de 4, repartint-se el text o 

simplificant-lo. A més, els mateixos actors que representin els cambrers poden fer després de 

soldats si es vol, de la mateix manera que els convidats poden interpretar també les donzelles o 

patges. A l’hora, l’Antiquària, l’Antiquària Rival i l’Historiador poden representar també, si cal, la 

Dama, la Damisel·la i el Cavaller. Si per contra es vol augmentar els personatges, es pot afegir 

actors als personatges de grup que poden esdevenir 5 o 6 en comptes de 4. 



 

Una clariana al bosc d’un castell (es pot pintar un fons d’arbres o voltar l’escenari de 

plantes verdes, naturals o artificials). Per la dreta es va cap al castell. Per l’esquerra es va 

cap  a una glorieta en mig del bosc. Al fons a la dreta hi ha un gruix d’espuma (o un coixí 

pla) a terra, que no es veu des del públic, per poder llençar-hi un telèfon mòbil sense 

trencar-lo. 

(...) 
 
ESCENA 2 

Per la dreta entren els convidats, caminant a poc a poc, tot xerrant en veu baixa. Vesteixen 

elegants per a la festa. S’aturen i formen un grup mentre un d’ells els fa fotos. El grup 

canvia tres vegades de posició, i el que fa les fotos també canvia de punt de vista. Per 

l’esquerra entra el guia, amb gorra i uniforme. 

GUIA   : — Bon dia. Benvinguts al castell de Saltanys!  

CONVIDAT 3 : — (al convidat 2) De què va vestit, aquest? 

CONVIDAT 4 : — (al convidat 1) Deu ser el porter. 

GUIA   : — Estic aquí per fer-vos visitar el recinte.  

CONVIDAT 1 : — Ah, és un guia?  

CONVIDAT 2 : — Caram, quin detall. 

GUIA    : — Respondré encantat totes les vostres preguntes. 

Els convidats volten el guia. 

CONVIDAT 3 : — Ah, sí? A quina hora dinarem? 

CONVIDAT 4 : — Jo sempre he volgut saber per què als gats no els agrada l’aigua. 

GUIA   : — (molest) Vull dir, les preguntes sobre el castell, home. 

CONVIDATS : — (alhora) Aaah! 

CONVIDAT 1 : — Doncs explica’ns alguna llegenda sobre aquest lloc, no?  



Els convidats es miren entre ells i tots fan que sí amb el cap. Mentrestant el guia obre un 

llibret, es llepa el dit i passa un parell de fulls fins que troba el que busca. 

GUIA   : — Hi ha un misteri sobre la filla del castell. Azalais, es deia. 

CONVIDAT 2 : — (estranyat) Com es deia? 

GUIA   : — Azalais. Azalais de Saltanys. 

CONVIDAT 3 : — I què li passava? 

El guia passeja tot consultant el llibret mentre parla. Els convidats l’escolten agrupats. 

GUIA    : — Es veu que Azalais es moria de pena, tancada en aquest castell...  

CONVIDAT 2 : — És clar, en aquella època les noies no podien sortir mai de casa! 

GUIA    : —  ... i que la seva mare va demanar a una remeiera que li tornés  

                               l’alegria de viure.  

CONVIDAT 3 : — Què era; una bruixa? 

GUIA    : — (s’atura) No ho crec, perquè la història diu que no va trobar remei a  

                               la terra, i que va pujar al cel a buscar ajuda.  

CONVIDAT 4 : — (irònic) Caram. Què va agafar? Una escala? 

CONVIDAT 1 : — (irònic) No; és més pràctic l’ascensor. 

CONVIDAT 2 : — (irònic) Hi ha un autobús de línia directe, oi?  

CONVIDAT 3 : — Calleu, que es posa interessant. Vol dir que la remeiera va morir? 

GUIA    : — (consulta el llibret) En tot cas, va desaparèixer. 

CONVIDAT 4 : — (burleta) És clar; va marxar amb els diners que li va donar la mare. 

GUIA    : — No. (torna a passejar tot consultant el llibret) Diuen que va enviar  

                              quatre àngels per guarir la noia. 

CONVIDAT 1 : — (irònic) Mira que bé. Veus què fàcil? 

GUIA    : — A partir d’aleshores, al voltant d’Azalais sempre se sentia música. 

CONVIDAT 4 : — Música? Quina mena de música? 



GUIA    : — Una música estranyíssima que li tornava l’alegria de viure. 

CONVIDAT 1 : — No pot ser; no m’ho crec. 

CONVIDAT 2 : — Doncs la devien de fer santa, no? 

GUIA    : — (s’atura) No, més aviat la van voler cremar per bruixa. 

CONVIDAT 3 : — Quin horror! 

GUIA    : — Però portava un amulet amb plomes d’àngel que la protegia. 

CONVIDAT 4 : — Tot això són històries de velles. 

GUIA    : — (tanca el llibret) No és fàcil reconstruir el que va passar de veritat  

                               en aquella època. 

CONVIDAT 1 : — És clar; explicaven les coses a la seva manera, oi? 

Els convidats volten el guia. 

CONVIDAT 2 : — És cert que aquí han trobat molts objectes antics? 

CONVIDAT 3 : — Armes, monedes, manuscrits... 

CONVIDAT 4 : — Eines, vaixella, joies...  

GUIA    : — I tant. Estan exposades al castell. El voleu visitar?  

CONVIDATS  : — (alhora) Sí, sí; anem-hi! 

GUIA    : — Doncs seguiu-me. 

El Guia surt per la dreta i tots el segueixen.  

(...) 

 
ESCENA 4 

Per la dreta entren la cantant i el músic, que porta l’estoig d’una guitarra penjat en 

bandolera. Tots dos van vestits de conjunt, amb robes una mica brillants per al recital. 

CANTANT    : — Bon dia, som el duo que ha de cantar a la festa. 

ANTIQUÀRIA  : — Ah, què bé! Heu de començar d’aquí a mitja hora. Es farà a la  

                               glorieta de la clariana (indica cap a l’esquerra) 



MÚSIC     : — Perfecte, cap problema. 

ANTIQUÀRIA  : — (encaixen les mans) Sóc la Cèlia Puig, propietària del castell. 

VIDENT      : — (misteriosa) Ara és la senyora de Saltanys. 

ANTIQUÀRIA  : — Ah, us presento la Clarissa. És una vident extraordinària.  

                               (mirada cap a la dreta, neguitosa) 

CANTANT i MÚSIC  : — (alhora) Una vident? 

ANTIQUÀRIA  : — (neguitosa) Disculpeu, vull controlar una senyora que se m’ha  

                                colat a la festa. (va cap a la dreta) Fins després. (surt) 

CANTANT        : — Caram... i tires les cartes, o mires una bola de cristall? 

VIDENT      : — Us puc llegir les mans, si voleu. 

MÚSIC       : — (es fa enrere) Prefereixo que no, gràcies. 

CANTANT        : — Ah, doncs a mi m’encantaria! 

MÚSIC       : — (impacient) Tina, que ens hem de preparar! 

CANTANT        : — És un moment. (a la vident) Aquesta mà? (mostra la dreta) 

MÚSIC        : — Doncs si vols que t’enredin, tu mateixa! Tens dos minuts.   

                                (s’aparta, rebufant, s’acosta a mirar cap a l’esquerra, estirant el coll  

                                 per veure si ja hi ha gent a la glorieta) 

La vident examina la mà de la cantant en silenci durant uns segons, mentre el músic 

sospira, mira el rellotge i pica el terra amb el peu, impacient.  

VIDENT       : — (mirant-li la mà, sorpresa) Nena! Per fi ha arribat el moment! 

                                 (li agafa la mà entre les seves i la mira als ulls, emocionada) 

CANTANT      : — (sorpresa) Què passa?  

MÚSIC        : — (es gira cap a elles, irritat) Què passa? 

VIDENT       : — (misteriosa) Ets a punt de fer un viatge molt especial,  

                                  increïblement lluny.  



MÚSIC        : — (irònic) No senyora; només tenim una gira per Catalunya. 

VIDENT       : — (assenyala el músic amb el dit) Tu l’acompanyaràs. (alarmista)  

                                  Serà fascinant, però molt arriscat.  

MÚSIC         : — (burleta) Ui, quina por. 

La vident es treu una medalla i li posa a la cantant. 

CANTANT          : — (amb retret, al músic) Nico, per favor. (mirant la medalla)  

                                  Ai, què és això? 

VIDENT        : — És la medalla de l’àngel que et protegirà. 

MÚSIC         : — (sense acostar-se) No ho veus, que està com un llum? 

VIDENT        : — (apressant) Escolta’m bé, nena! Recorda aquest nom: Mestre  

                                   Saturní.  

CANTANT          : — Mestre Saturní? És un carrer? 

 VIDENT         : — Li donaràs això. És molt important (li mostra un sobre lacrat i li 

                                   posa dins la butxaca) 

CANTANT           : — Però qui és? De quin país? 

VIDENT         : — Ell us ajudarà a tornar fins aquí. 

MÚSIC          : — Torna-li tot, Tina, que t’ho voldrà cobrar! 

Per la dreta entra la secretària amb presses (vestida molt formal, amb americana i faldilla o 

pantalons a joc). 

SECRETÀRIA      : — Clarissa, la senyora Puig et demana. 

VIDENT                : — (a la cantant) Recorda-ho, nena: Mestre Saturní! És molt  

                                    important!  

La vident surt per la dreta darrere la secretària. 

(...) 

 



ESCENA 6 

Per l’esquerra entren les donzelles i els patges –vestits com a l’edat mitjana– i s’aturen en 

veure de lluny el músic i la cantant, que es van despertant i s’asseuen a terra a poc a poc, 

amb molt mal de cap. 

DONZELLA 1 : — Qui hi ha allà a terra? 

PATGE  2       : — Uns que s’hauran afartat de vi! 

Se’ls acosten unes passes, cautelosos. 

DONZELLA 3 : — Quines robes més ridícules! 

PATGE  4       : —  (als músics) Que heu perdut el cap? 

MÚSIC i CANTANT : — (atordits, alhora) Per què? 

DONZELLA 1 : — On aneu, vestits així! 

CANTANT      : — Ah, no sabia que havíem d’anar d’època.  

El músic s’ha aixecat i estira la cantant de les mans perquè s’aixequi. 

MÚSIC            : — Estàs bé? Podràs cantar? (ella fa que sí) 

PATGE  2       : — Oh! Sou trobadors? 

El músic i la cantant es miren, estranyats. 

DONZELLA 3 : — Portes un llaüt? (indica l’estoig) 

MÚSIC            : — No, és una guitarra.  

DONZELLA 3 : — Una què? 

CANTANT      : — Hem de marxar, que estem fent tard al concert. 

Es giren cap a la dreta, buscant el camí cap a la glorieta, desorientats. Les donzelles i els 

patges els volten. 

PATGE  4       : — Espereu bona gent! Tingueu la gentilesa de tocar les vostres  

                              cançons per a la nostra dama. 

El músic i la cantant es  tornen a mirar, estranyats. 



DONZELLA 1 : — Si aconseguiu alegrar-la, la seva senyora mare us pagarà bé.  

PATGE  2       : — Azalais es mor de pena en aquest castell. 

DONZELLA 3 : — No té voluntat de viure, ni esma de menjar. 

PATGE  2       : — Aquí no passa mai res! Però vos la fareu riure! 

El músic i la cantant es miren altre cop, perplexos. 

DONZELLES : — (alhora) Veniu amb nosaltres, bons trobadors! 

Els agafen de la mà i se’ls emporten cap a l’esquerra. 

CANTANT     : — (al músic) Això fa part de l’espectacle medieval? 

DONZELLES : — (alhora, sortint) Azalais!  

DONZELLA 1 : — Han arribat uns bufons! 

 

 

ESCENA 7 

Per la dreta entra el senyor del castell, molt enrabiat, seguit dels soldats (vestuari de l’edat 

mitjana: cascs, espases, botes, i el senyor una bona capa). 

SENYOR       : — Mal llamp! Busqueu l’anell per tots els racons! 

Els soldats es dispersen fent cercles, tot mirant a terra. El senyor camina molt impacient i 

capficat, anant i venint de dreta esquerra i d’esquerra a dreta, fins que s’atura en sec quan 

sent cridar el soldat.  

SOLDAT 1     : — (al cantó esquerre) Aquí hi ha petjades, senyor! (segueix les petjades  

                               cap a la dreta, mirant a terra) 

SOLDAT 2     : —  (al cantó dret) Aquí hi ha traces de tota un banda! (segueix les  

                               traces cap a l’esquerra, mirant a terra) 

Els soldats 1 i 2 es troben davant per davant, veuen els peus l’un de l’altre, i salten enrere 

traient les espases. 



SOLDATS 1 i 2 : — (alhora) En guàrdia! (es reconeixen, malhumorats) Però què fas,  

                                  gamarús! 

SENYOR           : — Vent de tramuntana, que sembleu rucs! 

Els soldats 3 i 4 estan més enllà, i assenyalen amb el dit el lloc on havien caigut la cantant, 

el músic, la secretària i el tècnic. 

SOLDAT 3        : — Aquí han caigut a terra. Potser s’han barallat! 

Els altres soldats i el senyor corren a mirar els indicis. 

SOLDAT 4         : — Després s’han dispersat en diferents direccions! 

Tots es dispersen, seguint cada u una traça diferent. 

SENYOR            : — Trons i calamarsa! Si enxampo els lladres em menjaré el seu  

                                  fetge tot cru! 

SOLDATS          : — (alhora, alçant el cap) Beeex! 

SENYOR            : — (s’atura al centre, fent gestos violents amb l’espasa mentre parla, i  

                                   els soldats l’esquiven com poden, ajupint-se o saltant enrere)  

                                   (furiós) L’anell de la família! El segell dels senyors de Saltanys!  

SOLDATS          : — (alhora) És una desgràcia! 

SENYOR            : — (rugeix) És un afront! 

SOLDATS          : — (alhora) S’ha de castigar! 

SENYOR            : — (els mira, ferotge) Primer s’ha de trobar!  

Tots es posen a buscar de nou, febrilment, aquesta vegada els soldats en grup per una 

banda, i el senyor per l’altra. 

SOLDATS     : — (alhora) Mireu! Aquí! 

SENYOR       : — (es gira, colèric ) Els lladres? 

SOLDAT 1     : — (mostra el mòbil que el Tècnic ha perdut en caure) No, una pista! 

SENYOR       : — Dom això! (li agafa el mòbil i li dóna voltes de tots cantons) 



SOLDAT 2     : — Està ple de llum! 

SOLDAT 3     : — A dins hi ha coses que es mouen! 

SOLDAT 4     : — Potser és una bola màgica! 

SENYOR       : — Les boles són rodones, cap de lluç!  

SOLDATS     : — (s’aparten, alhora) Vigileu! 

SENYOR       : — Oh! (llença el mòbil sobre el coixí i es fa enrere) 

SOLDATS     : — (alhora, formant un grup, més enllà) Què és? 

SENYOR       : — Ha cantat una nota i ha escopit un llamp! 

SOLDATS     : — És el diable! 

SENYOR       : — Anem a buscar l’alquimista! De pressa! 

 

         (...) 

 

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

   adelaida.delaire@gmail.com 

 
 


