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PERSONATGES: 

 

 

 

VISNÚ 

ELSA 

SÚRIA 

PARE 

MARE 

ÀVIA 

PIRATA 1 

PIRATA 2 

AMIC 1 

AMIC 2 

AMIC 3 

AMIC 4 

 

 
 
SINOPSI:  
 
El fantasmeta Visnú acaba d’aprovar els seus estudis de fantasma i tota la seva família està 
molt orgullosa d’ell. El seu primer dia de graduació, però coincideix amb la visita, inoportuna, 
del capità pirata Ull Tapat i el seu ajudant que busquen un tresor al castell on viuen, des de fa 
més de mil anys, la família d’en Visnú. La aventura està servida! 
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VESTUARI: 

 

Fantasmes:  
MARE: Vestit blanc llarg de màniga llarga. Pot portar un gran collar de perles i  alguna flor 

de color. 

ÀVIA: Vestit blanc llarg i de màniga llarga. Pot portar alguna toqueta. 

PARE: Camisa i pantalons blancs o també una granota, tot de color blanc i  una corbata de 

color fosc. 

VISNÚ: Camisa i pantalons blancs o també una granota, tot de color blanc i un llaç  

(“pajarita”) d’un color alegre i una armilla de color fosc.  

SÚRIA: És una fantasma adolescent, portarà robes actuals; totes de color blanc. Fins i tot 

podria portar una samarreta amb un fantasma cantant, dibuixat. 

 

Humans: 

ELSA: És una nena molt primmirada i presumida, portarà una faldilla i una brusa de colors 

alegres i el cabell pentinat amb  dues cues amb llaços. 

AMICS: Són quatre mariners amics de l’ELSA, portaran un pantaló blanc, una samarreta de 

ratlles blaves horitzontals i el típic barret de mariner. 

 

Pirates:  

CAPITÀ ULL TAPAT i TOFU: són els “dolents” de l’obra. Portaran vestuaris típics 

dels pirates: botes, camises amples, armilles, etc. (Per buscar idees, es pot buscar al Google 

"imatges"). 
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MAQUILLATGE:  

 
Els FANTASMES aniran  amb la cara maquillada de blanc i al voltant dels ulls en color 

negre.  

La MARE i l’ÀVIA portaran els llavis pintats de color vermell i les galtes maquillades amb 

color rosa (per exemple).  

El PARE portarà un bigoti pintat. I en VISNÚ, pigues. 

Els AMICS, cadascú amb barba o bigotis de diferents tipus, deixant veure, amb ells, la seva 

personalitat.  

 

ESCENOGRAFIA: 

 
Al centre de l’escenari hi haurà quatre bastidors, amb rodes, que farem servir per tots dos 

costats;  per una banda decorat amb arbres i un cel de capvespre; i per l’altre costat, l’interior 

d’un castell, amb parets de pedra, torxes, finestres i alguna teranyina. A l’escena 3, si es vol, 

el fantasmes poden col·locar a l’escena alguns mobles: tipus cadires velles, tamborets o caixes 

de fusta, etc. (tots tapats per llençols blancs) 
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NOTA DE L’AUTOR: 
 
 L’objectiu d’aquesta obra és que els nens/es tinguin una primera experiència dins del 
món del teatre. És per això que he fugit d’un text molt enrevessat, complicat i poc creïble. Tot 
això es tradueix en un text molt fres i dinàmic, ple de frases curtes, de fàcil aprenentatge i 
relacionant aquestes amb la seva acció (els nens/es no s’han d’estudiar llargs i avorrits 
"paragrafots").  
 

És important que en aquesta obra tothom "més o menys" tingui el mateix número de 
frases (els nens/es el primer que fan al llegir l’obra és comptar les frases que dirà el seu 
personatge).  
 
 La quantitat de nens/es que poden sortir a l’obra és relativa, ja que quasi tots els 
personatges poden ser doblats; per exemple: en lloc de un pirata 2 “TOFU” , poden ser tres o 
fins i tot quatre o cinc, la família fantasma potser més nombrosa (sempre poden afegir més 
germans al Visnú o inclús algun oncle o tieta). Jo personalment la he adaptat per una classe 
de 19 alumnes. També pot ser totalment al contrari, és a dir: donat que no tenim molt nens/es, 
doncs: en lloc de quatre amics dones, poden ser dos, etc.  
 
 És molt important que el nen/a no relacioni el teatre amb una experiència avorrida, 
plena de paraules sense sentit per a ell. Que els actors o actrius es passegin per l’escena amb 
molt de dinamisme, i no aturats al mig de  l ‘escena dient el text (repeteix com un lloro). 
 
 Tant el públic com els actors o actrius han de gaudir del teatre com un joc, un viatge a 
la imaginació. S’han de desprendre d’ells mateixos per ser l’altre, el seu personatge.  
 
 Tot el  que el  nen pot somiar, es pot representar damunt de l’escenari. 

 
El teatre, con tota expressió artística és per damunt de tot un acte de llibertat. 

 
 
 
*Com a autor d'aquesta obra, el procés  es  completa  amb  la  representació  de  la mateixa. 

Per això, agrairia, encaridament, que se'm fes arribar via telemàtica, a la següent  adreça de 

correu electrònic,  tente.ca2017@gmail.com , material  visual   —fotos o vídeos—,   de   les 

posades en escena que s'hagin dut a terme. 
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ESCENA 1 

 

 

(Escena al davant del teló o davant dels quatre bastidors, decorats amb imatges del bosc al 

capvespre. Per la dreta entren dos pirates que porten a una nena) 

 

PIRATA 1: (A la nena) Mira, nena, allí està el castell on el teu avi va amagar el tresor. 

PIRATA 2: (Content) Un cofre ple de monedes d’or!! Ric ! Seré ric! 

PIRATA 1: (Riu i mira al PIRATA 2 perquè també rigui) Ha, ha, ha. 

PIRATA 2: (Riu) Ha, ha ,ha. 

PIRATA 1: (Com veu que riu molt exagerat el PIRATA 2, enfurismat) Silenci! (El PIRATA 2, 

 calla de cop) 

ELSA: (Cridant) Socors! Que algú m’ajudi! 

PIRATA 1: Ja pots cridar... aquí no et sentirà ningú. (Riu i mira al PIRATA 2 perquè també 

 rigui) Ha, ha, ha. 

PIRATA 2: (Riu) Ha, ha, ha. 

PIRATA 1: (Com veu que riu molt exagerat el PIRATA 2) Silenci! (El PIRATA 2 calla de 

 cop) Anem a buscar el nostre tresor! 

PIRATA 2: Anem! 

ELSA: (Cridant) Socors! Auxili!  

 

(Surten tots tres per l’esquerra) 

 

 

 

  ESCENA 2: 

 

 

(Escena al davant del teló o davant dels quatre bastidors, decorats amb imatges del bosc. Per 

la dreta entra l’AMIC 1, que un cop veu que els pirates ja no hi són, fa un senyal o xiula 

perquè entrin la resta d’amics. Són quatre mariners, els AMICS de l’ELSA) 

 

AMIC 1: Ho veieu? Van cap al castell. 

AMIC 2: És el castell de l’avi de l’Elsa! 
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AMIC 3: Segur que volen trobar el tresor que el seu avi va amagar per a l’Elsa. 

AMIC 4: Pobreta... (Cridant) Nosaltres la rescatarem! 

AMIC 1: (A l’AMIC 4) No cridis! 

AMIC 2: Els pirates no saben que anem seguint les seves passes. 

AMIC 4: Ah, no? 

AMICS: No! 

AMIC 4: (Adonant-se) Ah! És clar. 

AMIC 3: Doncs anem-hi, i ràpid! 

AMIC 4: Anem! 

 

(Surten tots quatre per l’esquerra) 

 

 

 

ESCENA 3 

 

 

(En obrir-se el teló o al girar els quatre bastidors, trobem la sala d’un vell castell. Entren a 

l’escena, per la dreta, la família fantasma, formada pel PARE, la MARE, l’ÀVIA, la filla 

SÚRIA i en VISNÚ, el petit fantasma) 

 

PARE: Fill meu, estem molt orgullosos de tu. 

MARE: Avui és la teva primera sortida després d’aprovar els teus estudis de fantasma. 

SÚRIA: Ara ja pots sortir totes les nits a espantar a la gent. 

VISNÚ: Però, jo no he vist mai una persona... i si em fa por? 

ÀVIA: Visnú, no siguis babau! Són els humans que tenen por dels fantasmes. 

VISNÚ: I com sabré que és un humà i no una altra cosa? 

PARE: Els humans són com nosaltres... 

MARE: Però més lletjos...  

ÀVIA: Monstruosament lletjos! 

 

(El PARE, la MARE i l’ÀVIA riuen) 
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SÚRIA: (Mirant pel  llargavistes) Mira, germanet, estàs de sort. Vénen dos homes i una nena 

 cap aquí. 

 

(En VISNÚ, mira pel llargavistes i després s’amaga darrera del seu PARE) 

 

VISNÚ: Quina por, quina por! 

PARE: (Al seu fill) Visnú anem a amagar-nos i ja veuràs què fàcil és. 

ÀVIA: (Al seu nét) No has de ser tan poruc. (A la resta) Anem de pressa. 

 

(Tots cinc surten per la dreta) 

 

 

 

ESCENA 4 

 

 

(Per l’esquerra entren el dos pirates i l’ELSA) 

 

PIRATA 1: (Al PIRATA 2) Passa i lliga la nena. 

 

(El PIRATA 2, entra i lliga  l’ELSA a una cadira, un tamboret o simplement al terra) 

 

PIRATA 2: Ja està, senyor. 

PIRATA 1: Molt bé, ara dóna’m el mapa del tresor. 

PIRATA 2: (Buscant-lo entre el seu vestuari) A veure, si per aquí... (Amb por perquè no el 

 té) No el tinc... Me l’he deixat al vaixell. 

PIRATA 1: Cap de ruc, vés a buscar-lo immediatament! 

PIRATA 2: (Intenta sortir però s’atura) És que tinc por... no vull anar-hi sol. 

PIRATA 1: Bé, doncs vaig a buscar-lo jo. (Comença a sortir) 

PIRATA 2: (Aturant al PIRATA 1) Senyor... és que si em quedo solet... també tindré molta 

 por. 

PIRATA 1: (Bufant) Està bé, marxem tots dos a buscar el mapa. 

PIRATA 2: (Per l’ELSA) I la nena? 

PIRATA 1: La nena, que s’esperi. (Riu i mira al PIRATA 2 perquè també rigui) Ha, ha, ha. 
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PIRATA 2: (Riu) Ha, ha, ha. 

PIRATA 1: (Com veu que riu molt exagerat el PIRATA 2) Silenci! (El PIRATA 2 calla de 

 cop) Anem a buscar el mapa! 

 

(Surten tots dos per l’esquerra) 

 

 

 

ESCENA 5 

 

 

(L’ELSA intenta deslligar-se. Per la dreta, entren en VISNÚ i la seva germana SÚRIA, sense 

ser vistos per l’ELSA, que s’ha quedat mig endormiscada pel cansament) 

 

SÚRIA: Veus com els humans no fan tanta por. 

VISNÚ: (Mirant-se l’ELSA de prop) Aquesta petita humana... és molt bonica. 

SÚRIA: Pobreta, anem a deslligar-la. 

 

(Els dos fantasmes deslliguen  l’ELSA, que es desperta i quan veu qui són els seus salvadors 

surt corrents espantada, per l’esquerra, darrera dels bastidors) 

 

ELSA: Socors! Fantasmes! 

SÚRIA: Veus, Visnú, els humans ens tenen molta por. 

 

(L’ELSA,  que ha donat la volta als bastidors, torna a entrar, pel costat contrari, i es troba un 

altre cop amb els fantasmes, gira cua sortint d’escena, darrera dels bastidors, cridant) 

 

ELSA: Ah! 

VISNÚ: I jo que pensava que era al contrari. 

 

(L’ELSA dóna la volta als bastidors i torna a entrar pel costat contrari, i es troba un altre 

cop als fantasmes, i quan és a punt de sortir d’escena...) 

 

ELSA: Soco... 
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SÚRIA: No tinguis por, nena. 

 

(L’ELSA, en sentir parlar a la SÚRIA, s’atura) 

 

VISNÚ: Som aquí per ajudar-te. 

ELSA: (Mirant-lo de dalt a baix) Sou fantasmes? 

SÚRIA: Sí, jo sóc la Súria i aquest és el meu germà Visnú. 

ELSA: (Més tranquil·la) Encantada, jo em dic Elsa i uns pirates volen el tresor que meu avi 

 va amagar en aquest castell. (Comença a plorar) No sé què he de fer? 

VISNÚ: No ploris, Elsa, segur que els meus pares ens ajudaran. 

SÚRIA: Anem a explica-los-hi tot. 

ELSA: Moltes gràcies per la vostra ajuda. Per cert ja no us tinc por. 

VISNÚ:  (A l’ELSA) Ni jo a tu. 

SÚRIA: (A l’ELSA i al seu germà) Vinga anem! (Mirant al cel i sospirant) Mare meva... quin 

 parells de valents! 

 

(Surten tots tres per la dreta) 

 

 

ESCENA 6 

 

 

(Per l’esquerra, entren els AMICS de l’ELSA, morts de por i això es reflecteix en la seva veu) 

 

AMIC 1: Bé, ja som dins del castell. 

AMIC 2: No hi ha rastre de l’Elsa. 

AMIC 3: Ni dels pirates. 

AMIC 1: Aquest lloc no m’agrada gens. 

AMIC 2: Segur que està ple de fantasmes. 

AMIC 3: (Tremolant) No diguis això... 

AMIC 4: (Tremolant) Els fantasmes no... no... existeixen. 

 

(Els quatre AMICS miren cap l’esquerra mentre, per la dreta, han entrat el PARE, l’ÀVIA i la 

MARE fantasmes)  
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PARE:  Nois! Aneu molt equivocats! 

MARE: Els fantasmes sí que existeixen! 

ÀVIA: Però no són pas dolents! 

 

(Els quatre AMICS miren lentament cap a la dreta i molt espantats surten un a un per 

l’esquerra, en el següent ordre:) 

 

AMIC 1: Socors! 

AMIC 2: Auxili! 

AMIC 3: Fantasmes! 

AMIC 4: Quina por! 

MARE: (Dirigint-se a l’esquerra) Porucs! No els he pogut preguntar si han vingut a rescatar 

 a la nena. 

PARE: Per cert. On deuen ser els nostres fills? 

ÀVIA: Espero que no s’hagin ficat en cap embolic.  

MARE: Tinc el pressentiment... que sí. Anem a buscar-los i sortirem de dubtes. 

 

(Surten tots tres per la dreta) 

ESCENA 7 

 

 

(Poc després per l’esquerra, tornen a entrar els pirates. El PIRATA 1 porta un mapa) 

 

PIRATA 1: (Mirant el lloc on hauria d’estar l’Elsa lligada) On és la nena? 

PIRATA 2: (S’encongeix d’espatlles) 

PIRATA 1: Bé, després la busquem. (Llegint el mapa) Aquí ho diu ben clar... tres passes 

 d’ànec a la dreta. 

PIRATA 2: (Fent les passes a la vegada que imita un ànec) quac, quac, quac. 

PIRATA 1: Quatre de cangur a l’esquerra. 

PIRATA 2: (Donant els quatre salts) Boing, boing, boing i boing. 

PIRATA 1:  I per últim, deu passos de formiguetes al davant. 

PIRATA 2: (Caminant deu passos molt petites cap al prosceni)  piqui, piqui, piqui... 

PIRATA 1: (Assenyalant al públic) Mira, Tofu, allí està el nostre tresor. 
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PIRATA 2: (Baixa al públic i torna poc després a l’escenari, carregat, amb un cofre) Aquí 

 el tenim! Segur que està ple de monedes d’or. (Riu i li dóna el cofre al PIRATA 1) 

PIRATA 1: Això ho sabrem quan aconseguim la clau. Vés a buscar la nena i li agafes la clau 

 que porta penjada al coll. 

PIRATA 2: (Intenta sortir per l’esquerra, però s’atura) És que tinc por... no vull anar-hi sol. 

PIRATA 1: (Resignat) Bé, doncs vaig a buscar-la jo. (Comença a sortir) Tu vigila el tresor! 

 (retornant-li el cofre) Té. 

PIRATA 2: (Tremolant) Sí, senyor. 

PIRATA 1: Ara torno. (Surt de l’escena per l’esquerra) 

PIRATA 2: (Imitant al gollum del Senyor del anells) El meu tresor. 

 

 

 

ESCENA 8 

 

(Per l’esquerra entra l’ELSA, en VISNÚ i la SÚRIA, sense ser vistos pel PIRATA 2) 

 

SÚRIA: Ara, Elsa has de ser valenta. (Per ella i el seu germà) Nosaltres estarem amagats, 

 aquí mateix. (Tots tres xoquen les seves mans i surten per la dreta) 

ELSA: (Al PIRATA 2, molt exagerada) De pressa, vine! Has de venir corrents! 

PIRATA 2: (Content) Hola, nena, on estaves? (Reaccionant) Un moment... anar... on? 

ELSA: (Per la clau que porta penjada al coll) Aquesta clau no obre aquest cofre.  

PIRATA 2: (Innocent) Ah, no? 

ELSA: No! Obre la porta d’una sala tota plena de monedes d’or! (El PIRATA 2, que s’ho ha 

 cregut, posa cara d’al·lucinat) Milers de monedes d’or. 

PIRATA 2: Doncs, no en parlem més... anem-hi! 

ELSA: Jo crec que hauries de deixar aquest cofre, et molestarà per replegar les monedes. 

PIRATA 2:  Ah! Sí, tens raó. (El deixa al terra. A l’ELSA) Que content es posarà el gran 

 capità Pirata Ull Tapat, quan li porti milers de monedes d’or. 

ELSA: Sí... molt! Anem! 
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(Surten tots dos per l’esquerra. Pocs segons després i sense fer cap soroll, entra VISNÚ, per 

la dreta, i  just quan agafa el cofre del terra, per l’esquerra, entren els AMICS de l’ELSA que 

en veure’l s’espanten, és el mateix que li passa a en VISNÚ, s’espanta tant que llença el cofre 

a l’aire i és agafat per l’AMIC 1 que quan se´l troba, a les seves mans, no sap què fer i li 

passa a l’AMIC 2 i aquest a l’AMIC 3 i aquest, per últim, li passa a l’AMIC 4. Tots criden a 

la vegada i VISNÚ, molt espantat, surt per la dreta. Els quatre AMICS estan tremolant per la 

recent aparició) 

 

AMIC 1: Heu vist el mateix que jo? 

AMICS: (Tremolant-li la veu) Sí! 

 

 

ESCENA 9 

 

 

(Per la dreta, entren els PARES i l’ÀVIA fantasmes) 

 

PARE: (A la seva família) Mireu! Han trobat el tresor! 

MARE:  (Al seu marit) Veus com era al castell! 

ÀVIA: El capità Garbí el va amagar aquí! (Sospirant)  Era tot un cavaller, i tant guapo. 

 (Torna a sospirar)  

 

(Els quatre AMICS de l’ELSA no deixen de tremolar per la por de veure a nous fantasmes. 

Els AMICS 1, 2 i 3 miren a l’AMIC 4 ja que és ell qui, encara, porta el cofre) 

 

AMIC 4: Senyors... fantasmes... (Li passa el cofre a l’AMIC 3) 

AMIC 3: Aquí tenen el seu tresor... (Li passa el cofre a l’AMIC 2) 

AMIC 2: Nosaltres no el volem... (Li passa el cofre a l’AMIC 1) 

AMIC 1: Apa! Passi-ho... bé! 

 

(Un cop l’AMIC 1 li dóna el cofre al PARE, els AMICS faran un joc de marxar, per 

l’esquerra, corrents un a un, començant per l’AMIC 1, fins a l’AMIC 4, que era el que estava 

més allunyat dels fantasmes) 
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PARE: (Anant cap l’esquerra) Però... escolteu... Us volem ajudar. 

MARE: Nosaltres no volem el tresor. 

ÀVIA: Mira que són covards aquests humans. 

PARE: Millor que anem a explicar-los-hi tot! 

MARE i ÀVIA: Sí, anem-hi. 

 

(Surten tots tres per l’esquerra) 

 

 

ESCENA 10 

 

 

(Uns segons després, entra per l’esquerra el PIRATA 1) 

 

PIRATA 1: Tofu, on ets? (S’amaga darrera del decorat o bastidors) 

 

(Pocs segons després, per l’esquerra, entra el PIRATA 2) 

 

PIRATA 2: Senyor, em cridàveu? (S’amaga darrera del decorat o bastidors) 

 

(Joc de donar voltes al decorat cridant-se. A la fi, xoquen i es troben al mig de l’escenari) 

 

PIRATA 1: No et vaig dir que m’esperessis... aquí ? (Assenyalant el terra) 

PIRATA 2: Senyor, la nena, m’ha enganyat... m’ha dit... d’una sala plena de monedes i... i... 

PIRATA 1: On és la nena? 

PIRATA 2: No ho sé. 

PIRATA 1: I el  nostre tresor? 

PIRATA 2: No ho sé. 

PIRATA 1: Està clar que m’he d’encarregar de tot! (Surt per l’esquerra) Ara sí que no se 

 m’escaparà. 

PIRATA 2: (Sol a l’escena) Quina por tinc... quines ganes de tornar al nostre vaixell. 

 (Plorant) Mama! 

 

 



	 16	

ESCENA 11 

 

 

(D’esquerra a dreta creuen els quatre AMICS de l’ELSA, que s’espanten quan es troben al 

PIRATA 2 al mig de l’escena. Aquest també s’espanta i s’amaga darrera del decorat o 

bastidors. Poc després, va al mig de l’escena per mirar cap a la dreta. Per l’esquerra entren 

el PARE, MARE i ÀVIA fantasma. El PIRATA 2, en veure els fantasmes, es queda immòbil, 

amb els ulls tancats, esperant el pitjor) 

 

PIRATA 2:  (Li tremola la veu) Fantasmes!  

 

(Els fantasmes creuen l’escena i li deixen el cofre al PIRATA 2, que quan el veu a les seves 

mans, no entén res i al final s’alegra de tot plegat) 

 

PIRATA 2:  El meu tresor! 

 

(D’esquerra a dreta creuen l’ELSA empaitada pel PIRATA 1) 

 

ELSA: (Cridant) Socors! Que algú m’ajudi! 

PIRATA 1: Dóna’m aquesta maleïda clau! 

PIRATA 2: (Al PIRATA 1, que no li fa massa cas) Senyor, ja tinc el... 

 

(De dreta a esquerra creuen l’escena els quatre AMICS, empaitats per la família fantasma) 

 

AMICS: Socors! Fantasmes! 

PARE i MARE:  Espereu... només volem ajudar-vos. 

ÀVIA: (Agafant aire) Com es nota que ja tinc dos mil tres-cents anys. (Surt per l’esquerra) 

 

(Per la dreta, entren en VISNÚ i la seva germana) 

 

VISNÚ: Mira... el cofre! 

PIRATA 2: (Mig plorant i tancant els ulls) Si us plau, no em faci mal. 

SÚRIA: (Agafant el cofre) Moltes gràcies. 
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(En VISNÚ i la SÚRIA surten per la dreta) 

 

PIRATA 2: (Obrint els ulls lentament. Reaccionant) El meu cofre! (Surt per la dreta) 

 

(Per la dreta entra el PIRATA 1, arrossegant l’ELSA i es col·loquen al centre de l’escena) 

 

PIRATA 1: Ara ja no t’escaparàs! 

ELSA: Deixi’m. Em fa mal! 

 

(Per la dreta entra el PIRATA 2, carregat amb el cofre) 

 

PIRATA 2: (Al PIRATA 1) Senyor, senyor... he recuperat el nostre cofre. 

PIRATA 1: Molt bé. 

PIRATA 2: Senyor, senyor... hem de marxar, aquest castell està ple de fantasmes! 

PIRATA 1: No diguis bajanades, els fantasmes no existeixen. 

 

 

ESCENA 12 

 

 

(Per l’esquerra entren els AMICS de l’ELSA) 

 

AMIC 1: Deixi la nostra amiga.  

AMIC 2: Aquest tresor no és seu. Li pertany a l’Elsa. 

AMIC 3: Li va deixar el seu avi, el capità Garbí. 

AMIC 4: Deixi-la ara mateix... o sinó...  

PIRATA 1: O sinó... què? Jo no en tinc por de quatre marrecs! Sortiu del meu davant! 

 

(Per l’esquerra entren el PARE, la MARE i l’ÀVIA fantasmes) 

 

PARE: No ha sentit els nostres amics? 

 

(El PIRATA 1, en veure als fantasmes, comença a recular) 
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PIRATA 1: (Li tremola la veu) Però, si són... són... fantasmes! 

PIRATA 2: Ho veu senyor, que no eren visions meves. 

 

(Per la dreta entren en VISNÚ i la SÚRIA. Els pirates s’espanten i tornen al mig de l’escena) 

 

PIRATA 2: (Retornant a VISNÚ el cofre, mort de por ) Aquí teniu el vostre cofre. (Per 

 VISNÚ) Quin fantasmeta més simpàtic. 

 

(VISNÚ s’apropa, agafa el tresor i li dóna a la SURIA)  

 

PIRATA 1: (Implorant) Si us plau, no em faci res!  Si ens deixen anar, deixaré anar la nena. 

ÀVIA:  Pot deixar-la. Li donem la nostra paraula.  

MARE:  Deixi-la anar, ara mateix! 

PIRATA 1: (Deixant anar l’ELSA, que va al costat d’en VISNÚ i la SÚRIA) Ves, corre! 

 (Comença a sortir per l’esquerra, acompanyat del PIRATA 2 que el té ben agafat 

 per la màniga de la camisa) Tranquils, marxem... no volem ni tresor, ni res de res. 

VISNÚ: (Fent-se el milhomes, espanta els PIRATES) Uuuuuhhhhh! 

 

(Els pirates s’espanten molt i surten corrents, per l’esquerra, fent molt xivarri i pels seus 

gestos maldestres. Tots riuen i feliciten VISNÚ per ser tan valent) 

 

 

 

 

 ESCENA 13  

 

 

 

(L’ELSA va al costat dels seus AMICS) 

 

ELSA: Gràcies per venir-me a ajudar! 

AMIC 1: No ha estat res. 

AMIC 2: Per això hi som els amics, no? 
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AMIC 3: Elsa, hem de donar les gràcies als nostres nous amics. (Pels fantasmes que saluden, 

 somrient i amb la mà, als quatre AMICS) 

AMIC 4: (A l’ELSA) Els fantasmes també són... els teus amics? 

ELSA:  Sí, m’han ajudat a lliurar-me del Capità Ull Tapat i el seu ajudant i  també a trobar el 

 tresor de meu avi. (A en VISNÚ) Moltes gràcies, Visnú. 

VISNÚ: De res. (A la seva família) Ha estat una nit... inoblidable. 

SÚRIA: Elsa, crec que és el moment d’obrir el teu tresor. 

ELSA: (Agafant el cofre que li ha donat la SURIA) Tens tota la raó, Súria.  

 

(L’ELSA es despenja la clau i obre el cofre) 

  

ÀVIA: Mira, Elsa, hi ha una nota. 

ELSA: (Llegint en veu alta la nota del seu avi) Benvolguda néta, com veus, ja tens el teu 

 tresor. Espero que hagis après la lliçó. 

AMIC 1: (A l’ELSA) A quina lliçó es refereix el teu avi? 

ELSA: Al fet que no cal jutjar les persones per la seva aparença. (Mira els fantasmes) Cal 

 saber mirar al seu interior. 

MARE: Això sí que és ser... un avi molt savi! 

(Tots aplaudeixen) 

 

AMICS: (Mirant dins del cofre) Oh! Monedes d’or! 

ELSA: No, amics, són... monedes... de xocolata! 

 

(Els AMICS de l’ELSA agafant un bon grapat les reparteixen entre tots) 

 

AMICS: (“Menjant-les”) Què bones! 

ELSA: És clar, el meu avi sabia que el que més m’agrada del món és tenir bons amics i... la 

 xocolata! 

SÚRIA: Visca l’avi de l’Elsa! 

TOTS: Visca! 

ÀVIA: Visca el capità Garbí! 

TOTS: Visca! 

AMIC 4: Visca els fantasmes! 

TOTS: Visca! 
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VISNÚ:  I un visca per la gent! 

TOTS: Visca! 

 

 

TELÓ 
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