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PERSONATGES: 
 
 
   
  Colla de:  La LAURA:         
     L’ONA:        
     La LAIA:           
     La MARINA:                           
     La SÒNIA:  
     La MARTA 
     
           
   
 
   Colla de:  L’ANNA :   

 La LÍDIA:   
 L’OLGA:   
 La BERTA:   
 La CANDELA:   
   

 
 
Colla de:  En PAU :     

 En PEP:        
  L’ALEIX :    

 En JORDI:    
 En RAÜL:    
 L’ALBERT:    
 En SERGI:    
   
 

  
 

Sra. RICARD:      
 

SECRETARI (Sra. RICARD):   
 
 
 
 
 



 4 

 
 
VESTUARI: 
 
La colla de la LAURA : Portaran roba actual: texans, samarretes... 
 
La colla de l’ANNA: Portaran robes que les facin una mica més 
entremaliades per tal de cridar l’atenció i fer-se passar per nenes rebels. 
 
La colla dels nens: El seu vestuari serà el de qualsevol nen d’ara però per 
fer de “monstre” i espantar a les nenes portaran un hàbit de monjo que no 
els deixi veure la cara i alguns (si ho volen) poden portar una màscara de 
por. 
 
La Sra. RICARD: Portarà un vestit fosc, també podia anar acompanyat 
d’una 
gavardina, ulleres de sol i el cabell recollit. És una dona d’uns quaranta 
anys. 
 
SECRETARI: És un noi d’uns vint anys, tímid i molt poruc, fa poc que 
treballa per la Sra. RICARD i no vol perdre la feina, encara que està 
descobrint que la seva cap no és una dona molt legal. Portarà pantalons 
foscos, amb camisa blanca, armilla, un llaç i ulleres que el faci semblar un 
setciències. 
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ESCENOGRAFIA: 
 
Per facilitar la feina, l’escena 1 pot transcorre al prosceni, és a dir, davant 
del teló que romandrà tancat amb el decorat d’una casa abandonada i 
misteriosa que es veurà a partir de que el teló s’obri a l’escena 3. Els 
objectes decoratius poden ser cadires i taules; alguns d'ells embolicats en 
llençols blancs. 
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SINOPSIS: 
 
La Laura y les seves amigues ja estan fartes de que la colla de les “nenes 
rebels” de l’escola les estiguin molestant, cada dia. Per això accepten 
l’aposta d’anar a una casa abandonada – on diuen que les bruixes feien els 
seus rituals – per passar-hi la nit. Si són capaces de fer-ho, deixaran d’estar 
al punt de mira del grup de l’Anna i les seves “nenes populars”. 
Però ignoren que hi ha d'altres persones interessades en aquest lloc, com un 
grup de nens que busca un tresor al seu interior, o una empresària amb fins 
no massa lícits, qui – junt al seu secretari – planeja convertir-lo en un 
casino il·legal i el cau de lladres i estafadors. 
 
Podran passar la Laura i la seves companyes tota la nit en la “terrorífica” 
casa? 
 
Les nenes “rebels” es quedaran de braços plegats, o faran alguna 
entremaliadura de les seves? 
 
Quin tresor es troba al final de l’obra?  
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NOTA DE L’AUTOR: 
 
 L’objectiu d’aquesta obra és que els/les 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 
fresc i dinàmic, ple de frases curtes, de fàcil aprenentatge i relacionant 
aquestes amb la seva acció (Els/Les nens/es no s’han d’estudiar llargs i 
avorrits "paragrafots"). És important que en aquesta obra tothom "més o 
menys" tingui el mateix nombre de frases (Els/Les 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 el personatges poden ser doblats, per exemple: en lloc de cinc 
nenes poden ser sis o set en cada colla. També pot ser totalment al contrari, 
és a dir: donat que no tenim molt nens/es, doncs: en lloc de set nens poden 
ser quatre o cinc.  
 
 * Existeix, en aquesta pàgina, la versió per a vint-i-cinc personatges. 
 
 El personatge de la Sra. Vidal pot ser representat pel Sr. Vidal. 
 
 És molt important que el/la nen/a no relacioni el teatre amb una 
experiència avorrida, plena de paraules sense sentit per a ell o ella. 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/la  nen/a pot somiar, es   pot  representar   damunt     
de l’ escenari. El teatre com tota expressió artística és per damunt de tot, un 
acte de llibertat.  
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*Seria interessant – un cop acabada la representació – obrir un debat entre 
el públic assistent sobre el fenomen del "bullying", donat que l’acció teatral 
suscita a la reflexió sobre aquest tema.  
 
 
 
*Com a autor d’aquesta obra, penso que el procés es completa amb la 
representació del text. Per això, agrairia encaridament que se’m fes arribar 
via telemàtica, a la següent adreça de correu electrònic: 
tente.ca2017@gmail.com material visual o audiovisual -fotos o vídeos, 
links- de les posades en escena que s’hagin dut a terme, també 
suggeriments i propostes de millora. 
 
 Gràcies 
 
 
         V. Cañón 
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ESCENA 1 
 

 
 
(Aquesta escena es desenvolupa amb el teló baixat, en el prosceni o, en el seu 
defecte, davant d’uns bastidors pintats per representar el pati d’una escola. 
Darrera del teló o donant la volta als bastidors, estarà preparada l’escenografia 
d’una casa abandonada i terrorífica) 
 
(Per la dreta, entra un grup de nenes. La LAURA és la primera en aparèixer, 
seguida de les seves amigues i totes elles seuen al prosceni) 
 
ONA: (Enfadada) No t’enfadis, Laura. No és per a tant! 
LAURA: (Quasi plorant) És clar! Per a tu rai. Però sempre em fan el mateix. 
MARTA: Tu ja ho saps. L’Anna, és tan manaire i creguda, que no suporta que cap  
  de nosaltres faci alguna cosa "guai" a classe. 
ONA: Ella i les seves amiguetes sempre volen manar. 
MARINA: (A la LAURA) No te’n recordes, de l’altre dia que jugaven al pati? 
LAURA: No, què va passar? 
LAIA: Com que van perdre el partit, van omplir tota la pissarra amb dibuixos per  
  burlar-se de nosaltres. 
SÒNIA: Sí, deien que som unes ximples i unes bledes i que elles manaven al pati. 
LAURA: Ni que l’escola fos d’elles! 
MARINA: Ja n’estic farta! Hem de fer alguna cosa. 
SÒNIA: Sí, a més, nosaltres som més! 
LAIA: (Desanimada) Sí, ja, però també és veritat que nosaltres no fem tantes  
  entremaliadures, com elles. 
MARTA: (Espantada) És veritat! L’altre dia es van barallar amb els nens de la  
  classe i van  guanyar elles. 
LAURA: Així que és millor no tenir-les d’amigues. 
MARINA:  (Mirant cap la dreta) Calleu! Que vénen. 
 
(Totes dissimulen) 
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ESCENA 2 
 
 
 
(Per la dreta, apareix la colla de l’ANNA. Tot i que encara són unes nenes, la seva 
actitud és de “nena rebel” i els hi agrada tenir a la resta de companyes de classe 
“atemorides”. Els seus gestos i el seu posat són molt artificials) 
 
OLGA: (Molt creguda) Ei! mireu! Les bledetes de la classe. 
LÍDIA: Segurament, estan parlant malament de nosaltres. 
ANNA: Anem a dir-los alguna cosa, va! 
 
(La colla de l’ANNA, dretes, en col·loquen darrera de la colla de la LAURA i les 
seves amigues, amb un posat molt fanfarró i provocador) 
 
BERTA: (Apropant-se) Hola! ruquetes! Què feu? 
LAIA: A tu, què t’importa el què fem? 
CANDELA: Ai! mira que fatxenda. 
MARTA: Nosaltres no us hem fet res, d’acord? 
OLGA: Ah! No? I l’altre dia al pati, quan vau guanyar fent trampes, (Encarant-se)  
  què? 
LAURA: Sou unes mentideres! Les trampes vau fer-les vosaltres. 
LAIA: Ho va veure, tothom! 
ANNA: (Creguda) Doncs a mi ningú m’ha dit mai res. 
MARTA: (Valenta) És que ningú s’atreveix a dir-vos mentideres i... i... 
SÒNIA: (Recolzant a la MARTA) ... Manaires! 
MARINA: Sou capaces de fer qualsevol cosa per guanyar. 
 
(La colla de l’ANNA, s’intercanvia miradetes entre elles i no es deixa acoquinar) 
 
CANDELA: Perquè nosaltres som les noies populars de l’escola. 
LÍDIA: I nosaltres, no tenim por de res. 
BERTA: I no tenim por de ningú. 
ANNA: I menys d’unes "mocoses" com vosaltres. 
 
(Durant uns segons l’escena resta en silenci. Però la Laia, farta els hi planta cara) 
 
LAIA: (Fent-se la valenta) Nosaltres tampoc tenim por de res. 
ANNA: (Sorpresa) Ah! no? 
MARTA: (Valenta) És clar que no. 
ONA:   (convençuda) I tant que no. 
LAURA: (Segura de si mateixa) Doncs...  no. 
MARINA: (Fent costat a les seves amigues )  No! 
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SÒNIA: (Que és l’última de la filera, li costa més acabar de decidir-se, però al  
  final se sent observada per les seves amigues i s’uneix a la resta) Por a res! 
OLGA: (Sorpresa) Ai! Mira! (Fent burla) Però, si sembla que tenim aquí unes  
  rivals. 
ANNA: (Contenta) Això m’agrada! Farem una prova a veure qui de les dues  
  colles fa l’entremaliadura més forta. 
BERTA: Sí! Això! Quina bona idea Anna! 
LAURA: No! Nosaltres no volem participar en aquest joc. 
LÍDIA: Ja ho sabia,  són unes "nenetes porugues". 
CANDELA: M’hi jugo el que sigui que aquestes bledes no poden aguantar una nit  
   al cementiri. 
 
(La colla de la LAURA mira al públic, amb cara d’espantades en sentir la paraula 
cementiri) 
 
ANNA: (Ha pensat una de pitjor) No, millor que passin la nit a la casa encantada. 
LÍDIA: (Parlant amb veu fosca per fer por) Aquella on diuen que les bruixes feien 
  encanteris? 
ANNA: La mateixa! 
OLGA: Sí! M’agrada. Ningú ha estat capaç  de passar la nit en aquesta casa. 
LAURA:  (Li tremola la veu) Voleu dir? ... La casa a prop del llac? 
BERTA: Sí, nena! No em diràs que teniu por? 
LAURA: Doncs.. no! (A les companyes) Oi que no? 
LAIA:  No! 
ONA: No! 
MARTA: No! 
MARINA: No! 
SÒNIA: (Que és l’última de la filera, li costa més acabar de decidir-se, però al  
  final se sent observada per les seves amigues i s’uneix a la resta) No! 
LÍDIA: (Contenta perquè han caigut a la seva trampa) Doncs ja està feta l’aposta!  
ANNA: (Tornant a ser la qui mana més del seu grup) Farem una cosa. Si sou  
  capaces de passar la nit de demà divendres, en aquella casa... 
CANDELA: Us deixarem en pau, per sempre. 
BERTA: I no us direm (Burlant-se) "bledetes" ni pàmfiles... mai més. 
ANNA: (Amenaçadora) I si no sou capaces de passar-hi la nit i perdeu l’aposta...   
  Ja pensarem quina cosa haureu de fer per nosaltres. 
LAURA: (Somriu perquè s’ha adonat d’un petit detall) Com sabreu que hi hem  
  passat la nit dins de la casa? 
OLGA: Molt fàcil! Perquè nosaltres posarem la nostra tenda fora, i us vigilarem. 
LÍDIA: Què us sembla, el tracte? 
ONA: (Valenta) Acceptem! (Mira a les seves amigues) 
LAIA: Acceptem! 
LAURA: Acceptem! 
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MARTA: Acceptem! 
MARINA: (S’ho pensa una mica) Acceptem! 
SÒNIA: (Que és l’última de la filera, li costa més acabar de decidir-se, però al  
  final se sent observada per les seves amigues i s’uneix a la resta)   
  Acceptem! 
 
(ANNA i les seves amiguetes es miren entre elles orgulloses de la seva victòria) 
 
OLGA: Doncs vinga, demà a les vuit del vespre, ens veurem a la porta del   
  cementiri, per anar juntes cap  a la casa encantada. (Molt fatxenda)   
  D’acord? 
LAIA: A les vuit! (Valenta) No faltarem! 
ANNA: (Sortint d’escena per la dreta) Va, anem, que ja ha tocat el timbre. 
OLGA i el seu GRUP: Adéu! (Burlant-se) "bledetes" 
LÍDIA:  (Amb la veu burleta) Fins demà!  
 
(Surten, agafades i rient) 
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ESCENA 3 
 

 
ONA: (Molt espantada a la LAURA) Però per què has dit que sí? La casa   
  encantada! Quina por! 
MARINA: (Defensant a la LAURA) Jo crec que ha fet bé. 
LAIA: És clar!  Algú havia de planta’ls-hi cara, no? 
ONA: Tinc una idea! (Fent una rotllana) En lloc de quedar a les vuit,    
  nosaltres quedem a les sis, que encara és de dia i mirem com està tot. Què  
  us sembla? 
 
(A totes la idea de l’ONA els hi sembla prou bona i fan comentaris molt 
favorables) 
 
LAURA: És una idea molt bona. 
SÒNIA: De dia i amb llum... no ens farà por. 
ONA: (Adonant-se de l’hora) Ui! Que arribarem tard a classe! 
 
(Surten totes corrent per la dreta) 
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ESCENA 4 
 
 

 
(En obrir-se el teló, o en girar els bastidors, l’escena es transforma en la casa 
abandonada, ja fa molt anys. Tot està ple de teranyines i molt brut. Tot això 
acompanyat d’una música molt tètrica per crear un ambient de por. A continuació 
per la dreta apareixen: PAU, PEP, ALEIX I JORDI; poc després per l’esquerra, 
entrarà la resta d’amics: RAÜL, SERGI I ALBERT. Tots es mostren molt actius i 
curiosos, ja que busquen alguna cosa que més tard sabrem de què es tracta) 
  
PEP: (Desanimat, al seus amics) Jo crec que no trobarem (Remarcant)  “això” en  
  tota la vida. 
JORDI: (A en PEP) Jo estic d’acord amb tu, Pep. 
ALEIX: (Per donar ànims als seus amics) Eh! Vinga! Hem de pensar en positiu! 
PAU: L’Aleix té raó... A seguir buscant! 
 
(Per l’esquerra entren en RAÜL, en SERGI i l’ALBERT) 
 
RAÜL: (Entrant per la dreta) Què, nois, alguna novetat? 
JORDI: Res de res. 
SERGI: (A RAÜL) Quina hora és? 
RAÜL: Són les sis. 
ALBERT: Encara és aviat per marxar a casa. 
PAU:  (Assenyalant  la finestra) Sí, encara tenim llum del sol. (Mirant per la  
  finestra. Molt espantat) Què ve gent! 
 
(Tots s’acotxen per no ser descoberts des de fora) 
 
ALEIX: (A PAU) No seran nens d’una altra colla? 
SERGI: Doncs si volen trobar això abans que nosaltres, (Milhomes, com sempre)  
  ens haurem de veure les cares. 
RAÜL:  (Espiant per la finestra ) Són una dona i un home. 
SERGI: I l’home és... baixet? 
RAÜL: Sí, té pinta de no ser molt alt. 
SERGI: Deixa-m’ho a mi. 
ALBERT: Sergi no vagis de gallet i milhomes... 
PEP: Això, que després et cagues de por. 
SERGI: Jo? 
NENS: Sí, tu! 
 
(Tots riuen en veure la cara d’en SERGI que està molt ofès) 
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JORDI: Silenci! Que ens escoltaran! 
ALEIX: Què deuen buscar, en aquesta casa? 
PAU: No en tinc ni idea. 
ALBERT: Els espiarem! 
JORDI: Bona idea! Així sabrem què busquen. 
SERGI: (Poruc) I si són lladres dolents? 
ALBERT: No diguis xorrades. 
PEP: (A en SERGI) Tu veus massa la “tele”. 
SERGI: Ei, que si són  gent dolenta... Jo passo de barallar-me. 
 
(Tots riuen en veure al SERGI no tan valent com ell fa veure que és) 
  
PAU: Ràpid, amaguem-nos! 
RAÜL: Vinga! De pressa! 
PEP: (Assenyalant cap l’esquerra) Per aquí! 
SERGI: (És l’últim en sortir de l’escena, com sempre molt gallet). Jo... com no tinc 
  por de ningú. (Quan mira al seu voltant i veu que s’ha quedat sol,   
  surt corrents darrera dels seus amics) Nois, espereu-me! 
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ESCENA 5 
 
 

 
(Entra a l’escena la senyora RICARD i el seu SECRETARI particular. Un cop dins 
de l’escena, ella passejarà observant la seva futura adquisició i el SECRETARI 
traurà una llibreta petita de la seva butxaca, disposat a prendre notes de tot el que 
digui la seva cap)  
 
Sra. RICARD: (Entra mirant-ho tot i amb veu de fàstic) Això està fet una   
  porqueria! Haurem de tirar-la a terra. 
SECRETARI: (Apuntant) No podrem aprofitar res? 
Sra. RICARD: (Mirant per la finestra) No, sembla que l’única cosa que podem  
  aprofitar d’aquest lloc són les vistes al llac. (Sense mirar al SECRETARI)  
  Ho has apuntat? 
SECRETARI: Sí, senyora... (Llegint en veu alta) Aprofitarem les vistes del llac. 
Sra. RICARD: (Passejant) Molt bé! Aquí construiré un Casino de luxe i serà el  
  cau clandestí i il·legal més gran d’Europa. (Adondant-se. Mirant al seu  
  SECRETARI) Suposo, que això últim... no estarà apuntat? 
SECRETARI: (Amagant la llibreta després d’apuntar)  Què, senyora? 
Sra. RICARD: (Cridant emprenyada) Cap de ruc! Això no pot quedar escrit en cap 
  lloc. No veus que aquí contractaré a tots els jugadors professionals del món 
  perquè facin trampes  i d’aquesta manera jo em quedaré amb una gran  
  part  de la recaptació! Aquí "pelarem" a la pobre gent que vingui a jugar- 
  se els seus dinerets (amb misteri). Aquest Casino serà un niu de lladres i  
  estafadors. Qualsevol persona que estigui buscada per la policia,  per joc  
  il·legal, aquí tindrà un lloc de treball.  (Riu)  
SECRETARI: (Content) Ens farem rics! 
Sra. RICARD: (Mirant al seu SECRETARI) Com que... “ens farem”? (Posant les  
  coses  clares) Jo!, em faré milionària! Jo, no nosaltres! (Donant un pessic a  
  la galta al seu SECRETARI) Ei boniquet meu. (Canviant de tema) Bé,  
  anem a veure els terrenys abans que marxi el sol. (Surt per la dreta) 
SECRETARI: Sí, senyora! (Surt per la dreta) 
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ESCENA 6 
 
 

 
ALEIX: (Sortint del seu amagatall. Després d’assegurar-se que no hi ha perill,  
  avisa a la resta de nens) Ja podeu sortir! 
PEP: Heu sentit  aquesta senyora? 
PAU: “Quina mala baba” que té. 
JORDI: Volen derrocar aquesta casa! 
ALBERT: I encara no l’hem trobat! 
ALEIX: Haurem d’afanyar-nos o tiraran la casa a terra. 
RAÜL: (Donant ànims al seus companys) Si unim les nostres forces, serà nostre   
  molt aviat. 
PAU: (Mirant per la finestra) Eh!, pel camí del cementiri ve més gent. 
 
(Tots els nens s’acotxen per no ser vistos des de fora) 
 
PEP: Qui són? 
PAU: (Espiant) És un grup de nenes que ve cap aquí. 
NENS: (Estranyats) Un grup de nenes!? 
ALEIX: Hem de fer que marxin! Si no, no podrem fer res. 
JORDI: Fem que el Sergi les espanti. 
SERGI:  (Fent el gest) Amb els meus músculs? 
ALBERT: No, intentant fer-los-hi un petó! 
 
(Tots riuen, menys en SERGI) 
RAÜL:  (Cridant espantat perquè ha mirat per la finestra) Que són a punt   
  d’entrar!  
PEP: (Emprenyat) Ara que estem tan a prop de trobar-lo. 
JORDI: Va de pressa! 
PAU:  (Sortint per l’esquerra) Al nostre amagatall. 
SERGI: (Sortint per l’esquerra) Va, Aleix! Ja marxaran. 
ALEIX: (Preocupat) Què deuen fer unes nenes aquí? (Surt darrera dels seus  
  amics) 
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ESCENA 7 

 
 

 
(Entren el grup format per: La LAIA, La MARTA, la MARINA, la LAURA, la 
SÒNIA i l’ONA. Porten motxilles i una llanterna) 
 
ONA: Bé, ja som  a dins! 
SÒNIA: (Animada) De dia no fa tanta por. 
MARTA: I sembla que no hi  hagi cap esperit per aquí volant. 
LAIA: (Desconfiada)  Perquè és de dia. Però quan arribi la nit, ja ho veurem. 
SÒNIA: (Espantada) Mare meva! Quina por! 
LAURA: (Animant al grup) Tranquil·les, hem de ser valentes.  
MARTA: És clar, l’única diferència d’ara amb la nit, és que no tenim la llum del  
  sol. Per això hem de ser valentes! 
 
(Se sent un soroll i totes s’espanten molt i formaran una rotllana unides per les 
seves espatlles de cara al públic) 
 
SÒNIA: Heu sentit això? 
MARINA: Sembla un soroll com... de.... 
ONA: De... de... 
LAIA: Sí, jo també penso que és de ... de... 
 
(En aquest moment apareix una mena de “monjo-zombi” que entra a l’escena. 
Pocs segons després, entren, com una mena d’exèrcit de "monstres". Les nenes no 
saben què fer i  encara continuen agafades. En realitat són el grup de nens que 
s’han disfressat per espantar-les i que marxin de la casa) 
 
NENS:   (Fent veu de monstre) Nenes, fugiu d’aquesta casa. Marxeu! Fora d’aquí!  
  Heu despertat els morts vivents. Hem sortit de la nostra tomba. Nenes,  
  marxeu, i no torneu mai més per aquí. O si no, us agafarem i... 
ALEIX: (Esternuda) Atxíss! 
NENES: Salut. 
ALEIX: (Veu normal) Gràcies. (En adonar-se de la seva “ficada de pota” es tapa  
  la boca amb les mans) 
LAIA: (Adonant-se i valenta) Un moment. Ha dit gràcies! 
JORDI: (Veu de monstre) Nenes, marxeu! 
LAURA: (Cridant a en JORDI) Calla, tu! 
 
(Totes les nenes, es col·loquen, en un gest precís, darrera dels nens i els hi treuen, 
a la vegada, la caputxa o la màscara, que els tapa el rostre) 
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ONA: Ei! Mireu! 
MARTA: Són nens! 
MARINA: Qui sou? 
ALEIX: Som uns amics que estem buscant una cosa en aquesta casa. 
ONA: Quina cosa? 
RAÜL:  Ho sento, això no ho podem dir. 
JORDI: És un gran secret. 
PEP: No ho direm mai. 
ALBERT: Mai de la vida. 
MARTA: (Reconeixent, en SERGI) Però si tu ets veí meu! 
SERGI: (Sorprès per la coincidència) Sí, tu vius al segon quarta, oi? 
MARTA: I tu al cinquè tercera! Quina casualitat. 
LAURA: (Manaire) Si no ens dieu que busqueu en aquesta casa... 
ONA: (A en SERGI) La Marta li dirà a la teva mare les entremaliadures que fas. 
SERGI: (A la MARTA) No, si us plau, a la mare, no! Que em quedaré sense paga! 
PEP: (En to de burla) Ànim Sergi, que ets el més pinxo del barri. 
ALEIX: Està bé! En Pau va trobar dins d’un llibre del seu avi, el mapa amagat  
  d’un... d’un...  
PAU: D’un tresor! (Treu un tros de paper molt vell i estripat) 
SERGI: Sí, del Pirata Pota de Fusta. 
 
(Totes les nenes riuen) 
 
MARINA: (Amb ironia) Sí, Un tresor! (Pel SERGI) Tu... mires moltes pel·lícules. 
SERGI: (Sorprès) Com ho saps? 
RAÜL: (Al seus amics) Ja us vaig dir que això de trobar un tresor... era impossible! 
PEP: (A les nenes) Potser és impossible... però no costava res comprovar-ho. 
ALEIX: Així que fa unes setmanes que busquem el tresor del pirata Pota de fusta. 
JORDI: A més, hem trobat moltes coincidències entre aquesta casa i el mapa. 
ONA i LAURA: Quines són? 
PAU: (Ensenyant a les nenes el mapa i col·locant-se al mig de tots) Mireu! Aquí  
  està el mapa i mireu aquí a baix està dibuixat l’arbre amb les set branques. 
MARTA: És veritat! Pel camí hem trobat un arbre així! 
SÒNIA: (Al PAU) Continua, va. 
PAU: La pedra amb forma de cara humana. 
ONA: (Quasi cridant) Aquesta pedra l’hem vist a l’entrada de la casa! 
ALBERT: (Assenyalant el mapa) I aquesta creu, que marca on es troba el tresor...  
  d’aquesta casa. 
PAU: I sinó, mireu el mapa (Totes les nenes miren el mapa) 
MARINA: Sí, sembla de veritat. 
SÒNIA: Sí, hi ha moltes coincidències entre el mapa i la casa. 
LAURA: A que tindran raó i trobaran un tresor. 
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ALBERT: Va, veniu, que us ensenyarem el què hem trobat al soterrani.  
 
(Surten per l’esquerra: en SERGI, en PAU, l’ALEIX, l’ALBERT ,en PEP i totes les 
nenes menys la LAIA i la SÒNIA) 
 
LAIA: (A en JORDI i en RAÜL) I vosaltres, volíeu espantar-nos, per no ser   
  descoberts, oi? 
JORDI: Aquest era el nostre pla. 
SÒNIA: (Al RAÜL) Doncs nois no tenim por de res. 
RAÜL: (No sap que dir) Doncs... 
 
(Les nenes surten de l’escena per l’esquerra molt valentes. Els dos nens es miren 
perquè no entenen el canvi d’actitud de les nenes. Després surten de l’escena 
també per l’esquerra) 
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ESCENA 8 
 
 

 
(Pocs segons després entra, per la dreta, l’altre grup de nenes format per: 
l’ANNA, l’OLGA, la LÍDIA, la CANDELA i la BERTA. Totes van carregades amb 
motxilles. Entren sense por, encara que amb una mica de respecte per l’aspecte 
tan terrorífic de la casa) 
 
OLGA: (Es treu la seva motxilla i la deixa al terra, com també ho fan les seves  
  amigues) Vinga, ara tenim una hora per preparar més d’un ensurt a   
  les bledetes. 
BERTA: Hem d’aconseguir que es morin de por i així nosaltres guanyarem   
  l’aposta. 
LÍDIA: Jo he portat un cd amb sorolls gravats d’una "pel·li" de por. 
ANNA: (Treu un pot de la seva motxilla) He agafat al meu pare un pot ple de cucs, 
  dels que ell fa servir per  pescar. (Obrint el pot) Mireu. Quin fàstic! 
 
(Totes les nenes miren el contingut del pot i, després deixen anar exclamacions de 
fàstic. L’ANNA decideix tapar el pot i amagar-lo dins de la seva motxilla) 
 
CANDELA: (A la LÍDIA) Tu creus que vindran? 
OLGA: Jo crec que sí.  
BERTA: Ja estan una mica fartes  que nosaltres sempre manem a l’escola. 
OLGA: Això ho sabrem d’aquí a una hora, quan les anem a buscar a (Veu de por)  
  la porta del cementiri! 
LÍDIA: (Mirant per la finestra) Ei!, de qui deu ser el cotxe que hem trobat pel  
  camí? 
BERTA: Vés a saber! d’algun que està pescant al llac. 
ANNA i CANDELA: (s’uneixen per espantar a la LÍDIA) O del... conductor  
  fantasma! 
LÍDIA: (Molt espantada) Ai!, calleu! 
 
(Totes riuen de la cara d’espant que ha posat la LÍDIA, Però s’escoltarà un soroll 
i totes callaran de cop) 
 
CANDELA:  (Espantada) Què ha estat, això? 
LÍDIA: (A la CANDELA)  No em diguis que tens por? 
CANDELA: Jo? (Canviant) Vinga, va, deixem aquestes coses amagades per   
  després. 
ANNA: (Buscant un lloc) A veure (El troba). Mira, aquí podrem deixar-ho tot. 
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(L’OLGA i la LÍDIA veuen el lloc i deixen les seves motxilles amagades, la resta fa 
el mateix amb altres amagatalls) 
 
BERTA: I ara anem a buscar-les. 
ANNA: (En to de burla) Pobretes! No s’imaginen les sorpreses que tenim   
  reservades per a elles! 
LÍDIA: Vosaltres heu portat una disfressa, no? 
BERTA: És clar, estan dins de les motxilles!  
CANDELA: La meva disfressa fa un fàstic! 
OLGA: Va marxem, abans que no ens trobin. (Comença a sortir per la dreta) 
BERTA: Vinga, va! (Surt per la dreta) 
ANNA: Què bé que ens ho passarem, espantant  les... 
NENES: (Cantant)  bledetes... bledetes... bledetes!  
 
(Surten per la dreta) 
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ESCENA  9 
 

 
 
(Entren: la colla de: La MARINA, la LAIA, la LAURA, la SÒNIA, la MARTA, 
l’ONA i tots els nens) 
 
LAURA i MARINA: (Al mig de l’escena) Així que... (Imitant-les)  "bledetes"! 
JORDI: Així que són aquestes les vostres contrincants? 
MARTA: Les mateixes. 
 
(Les nenes treuen de l’amagatall les motxilles amagades, totes menys una) 
 
ONA: (Treu les motxilles del amagatall) Mireu!  
SÒNIA: (Agafant-les) A veure què porten? 
LAURA: Em sembla que (veu de fàstic) la sorpresa la tindran elles, quan tornin. 
JORDI: (A la LAURA) Què vols dir? 
LAURA: Farem servir les disfresses seves, per espantar-les. 
PAU: Quina bona idea! 
ALBERT:  (Per la disfressa que encara porten els NENS posada) Sí, sí i nosaltres 
 les nostres. 
ONA: (Molt entusiasmada) Va, anem a preparar-nos! 
 
(Totes les NENES riuen) 
 
PEP: Cauran a la seva pròpia trampa. 
LAURA: Noies, hem de fer-ho tot ... molt bé. 
SÒNIA: (Mirant per la finestra) Eh! vénen una dona i un home, cap aquí! 
ALEIX: (Mirant per la finestra) Són ells, un altre cop! 
SÒNIA y LAIA: Ells?  Qui? 
RAÜL: Aquesta  gent ja és la segona vegada que ve a la casa! 
ONA: I què està buscant? 
SERGI: Que jo m’enfadi de debò! 
 
(Ningú fa cas del SERGI perquè tota la força se li’n va per la boca) 
 
PEP: (A les NENES) No us preocupeu, ara us ho expliquem tot. 
ALEIX: (Espantant) Què ja son a punt d’entrar! Sortint d’aquí! 
RAÜL: Anem! (Sortint d’escena, molt espantat)  
PAU: Vinga! Tothom al soterrani! 
 
(Surten tots fora d’escena per l’esquerra a corre-cuita) 
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ESCENA 10 
 
 
 
(Entren la Sra. RICARD i el seu SECRETARI) 
 
Sra. RICARD: (Molt enfadada, passeja d’un costat a l’altre de l’escenari) I ara  
  què fem? Tros de bacallà! 
SECRETARI: (Excusant-se) Senyora, jo no tinc la culpa que el cotxe no és posi en 
  funcionament. 
Sra. RICARD: (Furiosa al seu SECRETARI) Tens la culpa de tot. (Passejant d’un  
  costat a l’altre) Tens la culpa de portar-me per un camí tot ple de fang.  
  Tens la culpa  que el cotxe no pugui arrencar. Tens la culpa de no portar un 
  telèfon mòbil. Avui en dia, fins el més beneit, porta un mòbil. 
SECRETARI: Què fem, senyora? 
Sra. RICARD: (Imitant-lo) Què fem senyora? Què fem senyora? (Cridant) A tu  
  què et sembla! No tenim cap mitjà per tornar a la ciutat, no tenim telèfon  
  per demanar ajuda, (Mirant per la finestra) s’està fent de nit i no tenim res  
  per menjar, ni les pastilles pels... (Dramàtica) meus maldecaps. 
SECRETARI: Això vol dir que hem de passar la nit aquí? 
Sra. RICARD: Ets un tros de lluç! (Mirant-lo) No em diguis que tens por? 
SECRETARI: Una mica... Sí!  
Sra. RICARD: És clar, com que fas cas de les històries de por que expliquen  
  d’aquesta casa! No diguis ximpleries! Aquí no passa res... Ni fantasmes, ni  
  bruixes! (Mirant-ho tot amb fàstic) Quan això sigui el meu Casino,  
  aleshores, ja parlarem d’històries de por! (riu) 
 
(En PEP disfressat de monjo-zombi, entra per l’esquerra, a buscar una motxilla, 
que el grup de l’ONA havia deixat oblidada i torna a sortir dissimuladament, per 
l’esquerra. El SECRETARI ho ha vist i comença a tremolar) 
 
SECRETARI: (Tremolant) Se... se... senyora! He... vist! He... vist! 
Sra. RICARD: Què has vist tros d’ase? 
SECRETARI: Un "zombi"! (Sortint per la dreta) Senyora, jo marxo! 
 
(Entra l’ANNA, per la dreta i li dóna un espant al SECRETARI, que s’amaga, 
darrere de la Sra. RICARD) 
 
SECRETARI: Ah! Socors! Quina por! 
Sra. RICARD: Borinot! Què no veus que és una nena! 
ANNA:  (Espantada) Senyora! 
 
(Entra la resta de la colla de l’ANNA) 
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Sra. RICARD: Més nenes? Què és això, una excursió de fi de curs o esteu de  
  colònies? 
OLGA: No senyora. És que... 
LÍDIA: Volíem... 
Sra. RICARD: Què feu en aquesta casa, que aviat serà de la meva propietat? 
BERTA: (Tranquil·litzant a la Sra. RICARD) Miri senyora, nosaltres volíem fer  
  unes bromes a unes nenes de la nostra escola que són molt "cursis". 
ANNA: I molt faves. 
CANDELA: (Veu de fàstic) I ho aproven tot, amb excel·lent! 
Sra. RICARD: No suporto els nens en general i menys, si són així de babaus i  
  repel·lents. 
ANNA: (A la Sra. RICARD) Així que no li sap greu? 
CANDELA: (A la Sra. RICARD) No ens farà fora d’aquesta casa? 
Sra. RICARD: No, nenes! (Pensant) Encara més, us ajudaré a espantar aquestes  
  "figaflors" A mi, em servirà de distracció. (Buscant) On són? 
OLGA: Han d’estar a punt d’arribar.  
LÍDIA: Sí, perquè hem anat a buscar-les i no hi eren! 
Sra. RICARD: Perfecte! Vaig a buscar alguna cosa al cotxe per disfressar-me de  
  dona cruel i malvada.  
SECRETARI: (Parlant per a ell) No cal que es “mati” molt. 
Sra. RICARD: (Furiosa) Què dius, cap de suro? 
SECRETARI: (Intenta dissimilar)  No! Que si vol que l’acompanyi? 
Sra. RICARD: No cal! Jo no tinc por de res! (Sortint, per la dreta) Fins ara, nenes! 
ANNA: (A les seves amigues) Vinga! Anem a preparar-nos. 
CANDELA:  (Va a buscar la seva motxilla) No hi és! 
BERTA: Què, no hi és? 
ANNA: La meva motxilla, no hi és! 
LÍDIA: (Va a buscar la seva) No pot ser, estaven juntes (No la troba) La meva,  
  tampoc no hi és! 
 
(Totes les nenes van a buscar la seva motxilla, a l'amagatall on l’havien deixat, 
però no la troben i s’espanten molt)  
 
OLGA: (Al SECRETARI) Hi ha algú més a la casa, a part de vostès? 
SECRETARI: No! (Recordant amb por) Sí! He vist un.. un... "zombi" agafar una  
  motxilla i emportar-se-la! 
ANNA: (Amb por) Està segur? 
CANDELA: (Amb molta por) Vol dir un "zombi" de veritat? 
SECRETARI: Sí! Crec que la llegenda que expliquen d’aquesta casa és certa! 
LÍDIA: (Al SECRETARI) Vol dir això dels esperits, que no descansen mai? 
OLGA: (   “          “       ) No em digui que això que feien les bruixes aquí és cert? 
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ANNA: (Amb por a les seves companyes) Si surt una ànima en pena o un fantasma, 
  em moro! 
SECRETARI: Millor serà marxar a casa! (Se sent un soroll) Ai! Què ha estat això? 
BERTA: Jo també he sentit un soroll! 
OLGA i LÍDIA: I jo!  
 
(Comencen tots a sortir per la dreta fent una pinya, però se sent un soroll i tots 
faran un cercle al mig de l’escena, units per les seves esquenes i de cara al públic)  
 
OLGA: Tinc por! 
CANDELA: Jo també! Però no ho digueu a ningú, eh? 
LÍDIA: Jo estic a punt de plorar! 
SECRETARI: Jo vull dir que... 
NENES: Què? 
SECRETARI: (Plorant) Mama! 
 
(En aquest moment,  la colla de la LAURA entren per l’esquerra disfressades de 
"monstres estranys" i van envoltant a la colla de l’ANNA i al SECRETARI. Se 
sentirà una música molt tètrica. A continuació, també per l’esquerra, entra la colla 
dels NENS que agafaran al SECRETARI i el trauran del grup) 
 
NENS: (Al SECRETARI amb veu de monstre) Tu, ja pots marxar, per no tornar mai 
  més. 
SECRETARI: (Li tremola la veu) Sí, sí, grà... grà... gràcies, moltes... gràcies!  
 (Surt corrent de l’escena, cap la dreta) 
 
LAURA y la seves AMIGUES: (Parlant amb veu de monstre a la colla de l’ANNA 
  que estan molt espantades al mig de l’escena) Ara vosaltres vindreu a la  
  nostra tomba! 
OLGA, ANNA, CANDELA, BERTA, i LÍDIA: No! Si us plau! Tinc por! 
LAURA i les seves AMIGUES: Una, dues i tres (Es treuen la disfressa) Sorpresa! 
ANNA:  (Bocabadada) Vosaltres? 
MARINA: Sí senyora!. (Molt valenta) Nosaltres! 
BERTA: Però, quan heu vingut? 
ONA: Ja fa estona que som aquí. 
CANDELA: (Mirant els nens que també s’han tret la disfressa) Qui són ells? 
SÒNIA i ONA: Són uns amics! 
LAURA: (A la LÍDIA) Gràcies pel cd.  Quina música més terrorífica! 
LAIA: O sigui que hem guanyat l’aposta? 
ANNA: Em sembla que sí. 
MARINA: Doncs així heu de fer-nos un petit favor. 
ANNA: Favor? Quin favor? 
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PEP: (Que vigilava per la finestra) Ràpid! Que vénen aquella senyora i el seu  
  secretari. 
LAURA: (A l’altra colla de nenes)  Veniu, ja us explicarem el favor que ens fareu. 
  (Sortint per l’esquerra. Manaire) Anem! 
 
(Tots surten d' esquena, per l’esquerra. L’escena resta buida per uns segons)  
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ESCENA 11 
 
 
 

(Entren, per la dreta, la Sra. RICARD i el seu SECRETARI) 
 
Sra. RICARD: Tranquil!, tros de brètol. (Passejant-se per tota l’escena impacient)  
  Tu dius que han entrant uns morts vivents, no? 
SECRETARI: (Tremolant) Sí, senyora! 
Sra. RICARD: (Buscant) Hi són, ara? 
SECRETARI: No ho sé! 
Sra. RICARD: (Adonant-se’n) I les nenes, on són? 
SECRETARI: No ho sé! 
Sra. RICARD: No saps res! (Buscant-les) Nenes! 
 
(Entren l’OLGA, la LÍDIA, la BERTA, la CANDELA i l’ANNA) 
 
OLGA: (Molt espantada) Senyora!  
BERTA: (Molt espantada) Uns monstres! 
ANNA: Senyora, hem de marxar! La casa està encantada! 
LÍDIA:  (Assenyalant cap l’esquerra) Senyora, el soterrani és ple de zombis! 
Sra. RICARD: Però, és veritat, això que dieu? 
BERTA: Sí, senyora! 
CANDELA: No compri aquesta casa, senyora. 
Sra. RICARD: (Espantada) Però jo volia construir un Casino i... 
SECRETARI: (Arrossegant a la Sra. RICARD cap la dreta) Més val que inverteixi 
  en un altre lloc més tranquil! 
Sra. RICARD: (Deslligant-se del seu SECRETARI) Prou!  (Va cap l’esquerra) Jo  
  no tinc por de res! 
 
(En aquest moment se sent la música de por i sorolls i crits molts estranys, que 
venen tots d’on són els nens i l’altra colla de nenes, amagades) 
 
ANNA i BERTA: Ah! Que tornen! 
Sra. RICARD: (Sortint caminant d’esquena cap a la dreta acompanyada del seu  
  SECRETARI) Ja marxo, ja marxo. Tranquils, no posaré un peu en   
  aquesta casa.  
CANDELA i OLGA: Marxi, senyora! 
ANNA: Surti, de pressa! 
LÍDIA i BERTA: Què no l’agafin! 
 
 
 



 29 

(La Sra. RICARD s’espanta molt i surt corrents de l’escena per la dreta) 
 
SECRETARI: (Darrere de la Sra. RICARD) Senyora, esperi’m! No em deixi aquí , 
  si us plau!(Surt) 
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ESCENA 12 
 
 

  
OLGA: (A les nenes i als nens amagats) Ja podeu sortir! 
 
(Entren la resta de NENS i NENES, aquest cop sense les seves disfresses) 
 
SÒNIA: Bé, ja està! 
ONA: Ha estat molt fàcil, eh? 
BERTA: I molt divertit. 
LAIA: De moment aquesta casa ja no serà un casino! 
CANDELA: Ni un lloc per a gent dolenta, com volia aquella senyora. 
LAURA: (Posant el seu braç sobre les espatlles de l’ANNA, en un gest d’amistat)  
  Gràcies, per  tot. 
ANNA: (Somrient a la LAURA) La veritat és que ha estat divertit. 
CANDELA: (A la MARINA) Nosaltres pensàvem que éreu unes nenes avorrides. 
MARINA: (A la CANDELA) Doncs ja has vist que no. 
OLGA: Sabeu per què  sempre ens fiquem amb vosaltres i us burxem? 
MARINA: No, per què? 
OLGA: Perquè en el fons, us tenim enveja. 
LAURA: (Bocabadada) Com? Però si som unes nenes com vosaltres, amb pors i  
  complexos. 
CANDELA: Ja, però es més fàcil ficar-nos amb vosaltres, que assumir que les més 
  populars de l’escola sou vosaltres. 
BERTA: (Afable) Sempre hem volgut ser amigues vostres. 
ANNA: Ens perdoneu? 
LAURA: (Fa que li costa prendre una decisió, per donar-li més emoció. Tot  
  seguit, riu) És clar que sí!  Perdonades! 
 
(Ara s’ha creat un ambient de bon rotllo per part de tots) 
 
MARTA: (Als nois) Ara ja podeu buscar el vostre tresor amb tranquil·litat. 
JORDI: Ja el buscarem un altre dia. 
PEP: Bé, la veritat és que no tenim moltes esperances de trobar cap tresor... Però  
  ens feia gràcia buscar-lo. 
PAU: (Avergonyit) La veritat és que el mapa me l'he inventat jo. (Riu tímid)  
PEP: (Donant ànims al PAU) Això no és cap sorpresa, home! 
RAÜL: Tots sabíem des del començament... 
ALBERT: Que era un mapa fals! 
ALEIX: Però era tan divertit anar a la busca del tresor del... Pirata Pota de fusta. 
 
(Tots riuen perquè l’ALEIX camina com un Pirata amb una pota de fusta) 
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JORDI: És millor buscar tresors, que no estar tot el dia a casa tancats mirant   
  la televisió. 
SERGI: O jugant a les vídeo-consoles.  
PEP: O... mirant el mòbil. 
ALEIX: Nosaltres volíem conservar aquesta casa per jugar. 
PAU: És la nostra cabana secreta. 
BERTA: Doncs ja la teniu, i per molts anys! 
LÍDIA: (Aixecant el dit) Jo vull dir una cosa. (Baixant-lo) Ja sé que semblarà  
  "cursi", però vull dir-la. 
TOTS: Quina cosa? 
LÍDIA: Jo crec que aquí tothom ha trobat un tresor.  (Mirant la seva colla)  Sí, el  
  tresor de l’amistat.  (Mirant cap la colla de noves amigues) No se’n troben, 
  d’amics, així com així. 
TOTS:  Oh! Què bonic! 
ANNA: I ara, què us sembla, si ens passen tota la nit jugant ? 
TOTS: Sí! 
SERGI: Voleu jugar a barallar-se? 
TOTS: No! 
OLGA: Jo vull jugar a fet i amagar. 
MARINA: Doncs jo a  la xarranca. 
 
(Comencen tots a  parlar a l’hora i  a sortir de l’escena per l’esquerra parlant de 
jocs. Lentament l’escenari s’enfosqueix) 
 
 
 
 
       TELÓ 
 
 
 
 

Qui té un amic, té un tresor 
Teatre infantil 
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