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PERSONATGES: 
 
 
    MARC: 
 
    JORDINA: 
 
    ÀLEX: 
 
    ANNA: 
 
    PARE 1: 
 
    MARE 1: 
 
    DIANA: 
 
    MARE 2: 
 
    PARE 3: 
 
    SÍLVIA: 
 
    PARE 4: 
 
    MARE 4: 
 
    TERESA (bibliotecària): 
 
    HELENA: 
 
    PRESENTADORA: 
 
    DIRECTORA: 
 
    CÀMERA: 
 
    MAQUILLADORA: 
 
    PRESIDENT: 
 
    SECRETÀRIA (del president): 
 
    PERIODISTA 1: 
 
    PERIODISTA 2: 
 
    PERIODISTA 3: 
 
    PERIODISTA 4: 
 
    PERIODISTA 5: 
 
    MANIFESTANTS (futur): 
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VESTUARI:  
 
NENS i NENES: 

Portaran robes actuals: samarretes, texans... 
 
PARES i MARES: 

Haurà de representar robes actuals, això sí, que els facilitin la representació del 
 seu personatge. Homes i dones d’uns quaranta anys. 
 
TERESA i la SECRETARIA: 

La TERESA (la bibliotecària) i la SECRETÀRIA del PRESIDENT hauran  
 d’anar amb faldilles, camises, sabates amb una mica de taló i ulleres. La seva 
 edat va dels trenta en endavant. 
 
MAQUILLADORA:  
 Pantaló i samarreta de colors molt vistosos, portarà a la mà els estris per 
 maquillar i pentinar. 
 
PRESENTADORA: 
 Vestida com una executiva. Representa una dona d’uns quaranta anys. 
 
DIRECTORA del telenotícies: 
 Pantaló i samarreta de color negre o colors foscos, portarà uns auriculars  amb 
 micròfon i una carpeta a la mà. 
 
PRESIDENT: 

Representa un home d’uns cinquanta anys i va molt elegant amb vestit i 
 corbata. 
 
PERIODISTES:  
 Robes actuals i l'attrezzo de: càmeres, micros, gravadores,  llibretes i bolígrafs 
 etc. 
 
MANIFESTANTS DEL FUTUR:  
 Haurien de portar una mena de ponxo, túnica, etc. platejat o daurat que 
 representi un vestuari del futur. 
 
 
 
 
ESCENOGRAFIA: Estarà composta per taules i cadires (que poden ser de la 
 mateixa escola). A cada escena s’explica els diferents canvis del mobiliari. 
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SIPNOSI: 
 
Dos nens i dues nenes, un bon dia volen saber: Per què el nostre planeta sempre ha estat 
i està en guerra? O Per què hi ha racisme, entre els humans? També un nen vol saber: 
Per què els humans, destruïm el nostre planeta? I una nena té la curiositat de saber: Per 
què hi ha gana al món? Totes aquestes inquietuds els portaran a buscar les respostes a 
les seves preguntes en diferents llocs (llibres, internet...)  i demanant-t’ho a les famílies, 
a una presentadora dels informatius i fins i tot al president del seus país “Catalisia”. 
 
Trobaran respostes a les seves simples preguntes? 
 
 
 
 
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 fresc i dinàmic, ple de frases curtes, de 
fàcil aprenentatge (Sobretot pels nens d’integració) i relacionant aquestes amb la seva 
acció. (els nens/es no han d’estudiar llargs i avorrits "paragrafots"). 
 
 L’obra està pensada per una classe de vint-i-cinc alumnes i que cada nen/a tingui 
el seu personatge a més de fer de manifestant del futur a l’última escena. També pot 
passar que donat que no tenim molts nens/es; els que actuen a les primeres escenes 
poden representar altres personatges en altres; exemple:  
 

- PARE 1 pot ser  també el CÀMERA o el PERIODISTA 3 o tots tres. 
- LA MARE 2  pot ser també  la TERESA (la bibliotecària) i la PERIODISTA 2 o 

totes tres. 
 

Així amb tots els personatges de l’obra, menys els quatre nens que van enllaçant totes 
les escenes. 
 
 És molt important que el 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. (repetint com un lloro). 
 
 Tant el públic com els actors o les 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/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. 
 
             
 
*Les entrades i sortides dels actors/actrius es faran per la dreta o esquerra de 
l’espectador. 
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*Com a autor d'aquesta obra, el procés es completa amb la representació d'aquesta. Per 
això, agrairia, encaridament, que se'm fes arribar via telemàtica, a la següent adreça de 
correu electrònic, tingues-te.ca2017@gmail.com  material visual —fotos o vídeos—, de 
les posades en escena que s'hagin dut a terme. 
 

 
Gràcies. 
 
 
V. Cañón 
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ESCENA 1 
 
 
 
(En obrir-se el teló, l’escena esta dividida en quatre espais diferents. Tots els actors i 
actrius estan quiets “imatge congelada”. Només tindran "vida" la família que en aquest 
moments actua. Un cop hagi acabat la seva escena tornen a quedar-se immòbils). 
 
(Família 1: La MARE llegeix el diari i el PARE para la taula, el nen juga). 
 
PARE 1: Vinga, a taula. 
MARE 1: Va... Marc, que avui tenim el teu sopar preferit. 
PARE 1: Marc, que no sents a la teva mare? 
MARE 1: Ja ho saps... a la taula i al llit...  
MARC: (Sense gaires ganes, seu a la cadira) Ja vinc... 
PARE 1: Poseu la tele. (La MARE 1 ho fa). 
MARE 1: A veure si tenim sort i avui no tenim futbol. 
PARE 1: (A la MARE) Psssss! deixa’m escoltar les notícies. 
MARC: (Recordant) Ah! mare, demà no tenim educació física, així que no he de por... 
 (La MARE 1 no li fa cas) mare! 
MARE 1: (A en MARC) Calla, que no puc escoltar res. 
 
(Tothom mira la televisió, en silenci). 
 
MARE 1: (Amb llàstima) Mira, pobrets nens, no tenen res per menjar. 
PARE 1: Fa cosa d’uns anys va passar el mateix a altres països de l’Àfrica. 
MARE 1: Sí, ho recordo. 
MARC: (Mira la televisió i reflexiona) Mare, pare, hi ha una cosa que no entenc. Per 
 què alguns països es gasten els diners en armes, que diuen que no faran servir 
 mai? En lloc d’això, per què no donen aquests diners perquè s’acabi la gana al 
 món? 
 
(Els pares es miren i no saben què respondre). 
 
PARE 1: És que això és molt complicat de... (Canviant de tema) Ja ho sabràs quan 
 siguis gran. 
MARC: (Vol una resposta) Però, per què? 
MARE 1: Silenci! No has sentit al teu pare? Calla i menja! 
 
(MARC empipat mira la televisió). 
 
PARE 1: (Content) Bé, ja era hora que s’acabessin les notícies aquestes tan 
 desagradables  i comencés el futbol. 
MARE 1: Qui juga avui? 
PARE 1: No ho sé, són estrangers. 
 
(MARC, mira els seus pares que no li fan cas, i després mira el públic, buscant una 
complicitat). 
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ESCENA 2 
 

 
 
(La MARE, la DIANA i la JORDINA són a la taula a punt de dinar). 
 
MARE 2: (Pels auriculars de la DIANA) Diana, apaga això i comença a menjar. 
DIANA: (Cridant) Què dius? 
MARE 2: (Li treu els auriculars) Que apaguis això i que mengis. 
DIANA: "Jooooo"... quin rotllo. 
MARE 2: (A la JORDINA) Jordina, posa la tele. 
JORDINA: (Per la DIANA) I per què no ho fa ella? 
DIANA: (Burlant-se) Perquè jo sóc més gran que tu. 
MARE 2: (Per la JORDINA, que canvia els canals) No, l’altre canal, que fan les 
 notícies. 
DIANA: A l’altre fan un concert del Miki Núñez. 
MARE 2: Res de Mikis, ni punyetes!  Ara mira les notícies. 
 
(Comencen a menjar). 
 
DIANA: Encara estan en guerra, aquests? 
JORDINA: (A la seva MARE) Però, per què fan aquesta guerra? 
MARE 2: No ho sé. 
JORDINA: (A la DIANA) I tu, que ho saps? 
DIANA: (Passant de tot) Jo? Però si fa anys que s’estan barallant. 
JORDINA: Però, si ningú vol la guerra, per què n’hi ha ? 
 
(La DIANA es torna a posar els auriculars. La JORDINA mira la seva MARE buscant 
una resposta). 
 
MARE 2: Ai, filla! Això ho saben els polítics, que per això cobren. Ara menja. 
 
(La JORDINA mira la seva família i després mira el públic buscant la complicitat). 
 
 
 
 
 

ESCENA 3 
 

 
 
(L’ÀLEX i el seu PARE són a la taula, tots dos llegeixen un llibre). 
 
PARE 3: (Tancant el llibre) Què vols per sopar, fill? 
ÀLEX: (Tanca el llibre i pensa) Vull: salsitxes amb patates fregides i "quètxup". 
PARE 3: (Espantat) Això? És que la teva mare ha marxat a sopar fora i jo no sé on són 
 les coses. 
ÀLEX: (Renyant-lo) Doncs cuinar no es només feina de les mames... eh? 
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PARE 3: (Apropant-se) Mira fill, per no complicar-me la vida, he demanat una pizza. 
 Què et sembla? 
ÀLEX: (Burleta) Quina solució més bona, això de les pizzes, eh pare? 
PARE 3: (No sap com sortir-se) Eh? Sí... (fugint d’estudi) Vaig a parar taula. (Sortint 
 d’escena, per la dreta) 
ÀLEX: Puc posar la "tele" ? 
PARE 3: (De fora) Sí, a veure si comença la sèrie que estem veient. 
ÀLEX: (Espantat per les imatges de la televisió) Pare, vine, corre! 
PARE 3: (Entra, per la dreta corrent) Què passa? 
ÀLEX: (Assenyalant) Has vist? Mira la brutícia que deixa anar una fàbrica al riu. 
PARE 3: (Sense donar-li importància a la notícia) Ah, és això? Quin espant! Pensava 
 que era una altra cosa. 
ÀLEX: (Seriós) Pare, per què destruïm el nostre món? 
PARE 3: Què? 
ÀLEX: (Parlant molt clar) Per què contaminem i embrutem el nostre planeta? 
PARE 3: (Li posa la mà a l’espatlla) Fill no creguis tot el que surt a la "tele", són un 
 exagerats, ho fan per tenir més audiència. (Truquen a la porta) Mira, ja porten 
 la pizza. (Surt d’escena, per la dreta). 
 
(L’ÀLEX continua mirant les notícies amb cara de fàstic. El seu PARE porta la pizza i 
seu a taula i comença a menjar-la, amb molta gana. L’ÀLEX mira el seu PARE i 
després mira el públic buscant la complicitat). 
 
 
 
 

ESCENA 4 
 

 
 
(Comença l’escena i tots fan com si fes estona que mengen). 
 
MARE 4: Què, us agrada, filles? 
FILLES: (Molt cursis) Sí, mama. 
PARE 4: La setmana que ve us portarem a Euro-Disney. 
FILLES: Visca! 
MARE 4: (Presumida) Jo hauré d’anar a la perruqueria, abans. 
PARE 4: No cal, si tu estàs sempre maca. 
MARE 4: (Burleta) Calla, mentider. 
SÍLVIA: Mare, jo com que ho he aprovat tot, voldria uns altres patins. 
ANNA: Però, si són nous! 
SÍLVIA: Ja no, tenen una rascadeta i m’agraden d’un altra marca més "cool". 
PARE 4: Està bé filla, te’n comprarem uns de més cars, d’acord? 
ANNA: I a mi ? 
MARE 4: A tu també, però si ho aproves tot. 
SÍLVIA: Sí, però amb excel·lents com jo. 
ANNA : (Imitant-la) Amb excel·lents com jo. 
 
(La SÍLVIA li fa burla a la seva germana. La MARE posa ordre i tots mengen en 
silenci). 
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SÍLVIA: (Es recorda d’una cosa) Ah! Sabeu? A la meva classe ha entrat una nena 
 nova, és negreta. 
PARE 4: (Mirant  la MARE, espantat) A sí? 
SÍLVIA: Però diuen que té molt diners. 
PARE i MARE 4: (Tranquils) Ah! 
ANNA: Pare, per què la gent és tan racista? 
SÍLVIA: Jo no sóc racista! 
ANNA: No ho dic per tu. Però al món hi ha molta gent que sí que ho és. 
PARE 4: (No sap què respondre) Filla, això millor que t’ho diguin a l’escola, que t’ho 
 explicaran millor, eh? 
ANNA: Però... 
MARE 4: (Emprenyada per l’ANNA que no menja) Si vols anar a Euro-Disney, menja-
 t’ho tot. 
SÍLVIA: (Fent la pilota) Jo mare, ja he acabat. 
 
(La MARE i el PARE miren la SÍLVIA molt contents. L’ANNA mira els seus Pares i la 
seva germana i després mira el públic buscant la seva complicitat). 
 
 
 
 

ESCENA 5 
 
 
 
(En MARC, la JORDINA, l’ÀLEX i l’ANNA es posen davant del públic, al prosceni. El 
fons de l’escenari s’enfosquirà i les famílies aprofitaran per sortir d’escena. La part 
davant de l’escena quedarà il·luminada amb un focus zenital per cada nen). 
 
MARC: Per què hi ha gana al món? 
JORDINA: Per què hi ha guerres? 
ÀLEX: Per què contaminen el nostre planeta? 
ANNA: Per què existeix el racisme? 
NENS i NENES: (Tenen una idea i agafen un telèfon mòbil i fan que escriuen un 
 missatge) Hola tinc un problema, en voleu ajudar? Quedem al lloc de 
 sempre.  
 
 
 
 

ESCENA 6 
 
 
(Els quatre amics seuran al prosceni per representar que són al parc de la ciutat, el lloc 
on els nens i nenes es troben per jugar durant les vacances. L’escenografia restarà 
igual que a les anteriors escenes). 
 
MARC: Tots tenim una pregunta a resoldre. 
JORDINA: Sí, però qui ens la pot respondre? 
ANNA: Si no estiguéssim de vacances, els nostres mestres ens ho podrien explicar. 
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JORDINA: Però no crec que ningú vulgui esperar al setembre per saber les respostes, 
 oi? 
MARC: Em sembla que la Jordina té raó, jo ho vull saber avui mateix. 
JORDINA: Podríem investigar a internet. 
ANNA: Tens raó. 
ÀLEX: També podríem buscar respostes als llibres. 
ANNA: Bona idea! Anem a la "biblio" i cadascú que busqui la seva resposta. 
 
(Els quatre amics surten d’escena per l’esquerra). 
 
 
 

 
ESCENA 7 

 
 
 
(Surten d’escena per l’esquerra i per l’altre costat entren els actors i les actrius que 
han fet de les famílies de les escenes anteriors i canvien l’escenografia per transformar-
la en una biblioteca, amb una taula i una cadira centrals,  ocupada per la TERESA, la 
bibliotecària i dues taules i dues cadires a cada costat. La TERESA és una dona d’uns 
cinquanta anys, que és molt amable amb els lectors. La taula de la dreta estarà 
ocupada per l'HELENA una noia, molt despistada, que llegeix un llibre i a la taula de 
l’esquerra hi haurà un ordinador). 
 
TERESA: (Per l'HELENA) És el llibre que buscaves? 
HELENA: Sí senyora, és aquest. 
TERESA: Si en vols un altre, només cal que m'ho demanis. 
HELENA: Gràcies, però amb aquest, ja en tinc prou. 
ANNA: (Entrant per l’esquerra, acompanyada del seus amics) Bon dia!  (Van cap la 
 taula de la TERESA) Els meus companys i jo volíem un llibre on expliqui per 
 què hi ha racisme al món. 
MARC: I per què hi ha gana. 
ÀLEX:  I contaminació. 
JORDINA: Volem saber per què a l’any 2021, encara, hi ha guerres. 
HELENA: Quina “passada” de preguntes! 
TERESA: En sembla que en un sol llibre no ho trobareu, però mireu per allà 
 (Assenyalant fora d’escena per la dreta) A veure si teniu sort. També teniu un 
 ordinador a la vostra disposició. (Assenyalant a la taula de l’esquerra). 
MARC: Moltes gràcies. 
 
(En MARC, la JORDINA surten per la dreta de l’escenari i l’ÀLEX i l’ANNA van a la 
taula on està l’ordinador per tal de buscar la solució a internet). 
 
HELENA: Aquests estan una mica... (Fa el gest de bojos). 
TERESA: Volen saber coses que ni els grans sabem a qui preguntar. 
 
(En MARC i la JORDINA entren a l’escena, per l’esquerra, porten cadascú un llibre. 
La TERESA i l’HELENA els miren estranyades). 
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JORDINA: (Tancant el llibre desanimada) Res, aquí expliquen totes les guerres amb 
 les seves dates, però no diu res del per què es continuen fent les guerres, si ningú 
 les vol. 
MARC: Jo he trobat un llibre que posa el número de gent que pateix gana, però no posa 
 res del que jo vull saber. 
ÀLEX: A nosaltres ens ha passat el mateix a internet.  
ANNA: Molta informació, però de respostes... res de res. 
HELENA: És que feu unes preguntes... 
JORDINA: (A la TERESA) I vostè no sabria dir-nos el perquè sempre hi ha països en 
 guerra? 
TERESA: A veure nens, a vegades hi ha països que n’envaeixen uns altres i és clar 
 comença un conflicte i... 
MARC: Però vostès, els adults, sempre ens diuen que les coses s’arreglen parlant i no 
 barallant-se. 
TERESA: Sí, tens raó. Les vostres preguntes són molt interessants, però no tenen una 
 sola resposta. 
ANNA: I on podem obtenir les nostres respostes? 
TERESA: (Recollint la taula i sortint d’escena per l’esquerra amb companyia de   
 l’HELENA), No ho sé nens, em sap greu però... no ho sé. 
 
 
 

 
ESCENA 8 

 
 
 
ÀLEX: I ara, què fem? 
JORDINA: Haurem d’anar a un altre lloc. 
ANNA: Sí, alguna persona sabrà les nostres respostes. 
MARC: (Pensant) Ja ho sé! Els periodistes segur que ho saben. 
ANNA: Bona idea! Anirem a la televisió. 
ÀLEX: Sí, podríem parlar amb els presentadors del telenotícies. 
MARC: Vinga, som-hi!  
 
 
(Surten per l’esquerra de l’escenari. Per la dreta apareixen dos treballadors de la 
televisió, un CÀMERA i la DIRECTORA del telenotícies, que treuen d’escena les taules 
de les puntes i seguidament ajunten les del mig i en fan una de més gran. Un cop juntes 
treuen totes les cadires menys una que és col·locada a la taula de la PRESENTADORA. 
Un cop tota l’escenografia és al seu lloc, el CÀMERA, es col·loca amb la seva càmera 
per enfocar i la DIRECTORA mira els seus apunts). 
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ESCENA 9 
 
 
 
(La PRESENTADORA, entra a l’escena per l’esquerra en companyia de la seva 
maquilladora).  
 
DIRECTORA: Cinc minuts i comencem. Que tothom estigui al seu lloc. 
CÀMERA: Càmera preparada.  
MAQUILLADORA: (Revisant el vestuari de la PRESENTADORA) A veure, no es 
 mogui, un moment.   
PRESENTADORA: (A la DIRECTORA) Tindrem bona audiència avui? 
DIRECTORA: Sí, cap dia hem baixat del milió de televidents. 
PRESENTADORA: (Creguda, a la DIRECTORA) Em sembla que demanaré un 
 augment de sou. 
 
(La PRESENTADORA, seu a la seva cadira i la MAQUILLADORA li dóna els últims 
retocs de maquillatge). 
 
MAQUILLADORA: Perfecte! Ja està llesta. 
 
(En aquest moment entren el MARC, la JORDINA, L’ANNA i l’ÀLEX a l’escena per 
l’esquerra). 
 
DIRECTORA: (Sorpresa) Però nens! Què feu aquí? Estem a punt de sortir en antena. 
CÀMERA: Ho sento nens, heu de sortir. 
PRESENTADORA: (Creguda) Potser volen un autògraf meu. 
ANNA: Només volem fer-li unes preguntes. 
PRESENTADORA: (A la DIRECTORA) Deuen ser per la revista de l’escola. (Per 
 l’ANNA) Quina cucada de nena. 
DIRECTORA: Està bé, però que siguin ràpides. 
ANNA: (Amb vergonya) Nosaltres volíem saber, per què hi ha racisme entre els 
 humans? 
TOTS ELS ADULTS: Què? 
ÀLEX: (Valent) I a més d’això, volem saber per què contaminem el nostre planeta? 
MARC: (Aixecant la veu) I per què hi ha gana al món? 
JORDINA: I què em diu de les guerres? 
PRESENTADORA: (Cridant molt emprenyat) Però què us penseu que sóc, 
 l’enciclopèdia catalana?! Jo em limito a llegir les notícies. (Es posa neguitosa) 
 Ja m’heu posat nerviosa! (La MAQUILLADORA va al seu costat a donar-li aire 
 pel calmar-la). 
ÀLEX: Però algú ens ha de respondre del perquè encara fem servir elements com el 
 plàstic, si sabem que són molt contaminants i acaben embrutant els nostres 
 oceans.  
PRESENTADORA: (No sap que dir) Ja... però jo... no tinc la solució escrita i jo... 
CÀMERA: Nens això li heu de preguntar als sociòlegs o als historiadors... 
MAQUILLADORA: O als nostres polítics. 
PRESENTADORA: (Molt exagerada) Així no puc treballar, sóc una estrella de la 
 televisió. 
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DIRECTORA: (Als nens) Nens, fora immediatament! (Cridant, sense veu) Fora ara 
 mateix! Però... qui ha deixat passar aquests nens al plató?! (Parlant pel seu 
 telèfon mòbil) Seguretat! Vingui immediatament al plató! 
MAQUILLADORA: Nens heu de marxar. L’heu feta bona! Us acompanyo a la porta. 
 
(La MAQUILLADORA surt de l’escena, per la dreta, acompanyant als nens). 
 
PRESENTADORA: (Sortint per l’esquerra, molt “dramàtica”) No puc treballar amb 
 tanta tensió. No puc! 
DIRECTORA: (Sortint darrera de la PRESENTADORA) Espera, no podem fer-ho 
 sense tu. Et demano una mica de calma i... 
CÀMERA: (A la DIRECTORA) Senyora, què faig? (Sortint d’escena darrere de la 
 DIRECTORA) Senyora, entrem en directe en un minut! Senyora, directora!!!! 
 
 
 
 

ESCENA 10 
 
 
 
(Els nostres amics es tornen a col·locar al davant de l’escenari, al prosceni) 
 
ANNA: (Trista) No tenim sort. 
JORDINA: (Pensant) I si provem amb un historiador o historiadora?  
ÀLEX: Crec que ningú de nosaltres no coneix a ningú. 
ANNA: (Decebuda) Tens raó. 
MARC: I per què com ha dit la maquilladora, anem a parlar amb un polític? 
ÀLEX: Bona idea! 
MARC: (Valent) Anirem a parlar amb el president. 
ANNA: (Sorpresa) Amb el president! Tu creus? 
JORDINA: Sí, en Marc té raó, ell ens ajudarà i sabrà respondre totes les nostres 
 preguntes, anem! 
 
(Surten d’escena per la dreta). 
 
 
 

 
ESCENA 11 

 
 
 
(Per l’esquerra entra parlant amb un telèfon mòbil el PRESIDENT del país) 
 
PRESIDENT: Sí home, no hi ha cap problema, tu tranquil; al míting de demà direm 
 les quatre coses que la gent vol escoltar i després que ens votin... (Riu) I 
 després... farem el que voldrem. (Torna a riure, encara més fort)  
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SECRETÀRIA: (Entrant per la dreta) Senyor, senyor, els periodistes ja estan 
 preparats per fer l’entrevista (Recordant) Ah! també han vingut uns nens i unes 
 nenes que volen fer-li unes preguntes. 
PRESIDENT: (Sorprès) Uns nens?  Unes nenes? Unes preguntes ? Què estrany! (Té 
 una bona idea) Que passin, tinc una idea! Que passin... ràpid! 
SECRETÀRIA: (Surt per la dreta) Sí, ara mateix (Cridant als nens) Nens i nenes, ja 
 podeu entrar. 
 
(Els nens i nenes entren amb molta vergonya i por i miren el PRESIDENT amb molt de 
respecte). 
 
PRESIDENT: (Molt amable) Hola, què us porta per aquí? 
JORDINA: És que nosaltres volen fer-li unes preguntes de les quals ningú no sap la 
 resposta concreta. 
ANNA: Sí, tothom sap parlar del tema, però la resposta no la sap ningú. 
PRESIDENT: (Milhomes i cregut) A veure digueu-me, de què es tracta? 
MARC: Em podia dir ¿per què encara hi ha països que pateixen gana? 
PRESIDENT: (No sap que respondre) Home! el que passa és... 
ÀLEX: Jo vull saber, per què destruïm el medi ambient? 
PRESIDENT: Ai! què graciós! (Molt emprenyat, parlant a l’orella de la 
 SECRETÀRIA) Qui ha deixat passar aquest nens tan repel·lents? 
SECRETÀRIA: Vostè senyor (Recordant) Ah! els periodistes volen passar. 
PRESIDENT: (Es col·loca al mig dels nens/es) Que passin, que passin. 
SECRETÀRIA: Ara mateix senyor president. (Surt per la dreta). 
PRESIDENT: (Molt simpàtic) I ara nens... m’heu d’ajudar una mica. 
 
(El PRESIDENT s’ha col·locat en mig dels quatre nens, agafant pell clatell als dos més 
propers: l’ANNA i en MARC. Entra la SECRETÀRIA, per la dreta, i seguidament un 
grup de periodistes carregats amb càmeres de fotografia, de televisió, gravadores i 
blocs de notes). 
 
PERIODISTA 1: Bon dia president, sóc del Diari de Catalisia, i vull fer-li unes 
 preguntes. 
PERIODISTA  2: Sóc del diari “Demà”, i volia preguntar-li... 
PERIODISTA 3: Senyor president... què pensa vostè dels últims problemes que temin 
 al govern? 
PERIODISTA 4: Senyor president... Quina és la darrera declaració sobre els 
 pressupostos dels país? 
PERIODISTA  5: Bon dia, sóc de tele-set... què pensa vostè...? 
PERIODISTA  1: (A la resta de periodistes) Ei espereu... jo sóc he preguntat el 
primer! 
 
(Tots el periodistes parlen alhora, discutint qui ha de preguntar primer). 
 
PRESIDENT: (Posant pau) Un moment, un moment. Que no veuen que no estic sol? 
 (Assenyalant als nens). 
PERIODISTA  2: Oh ! Uns nens. Per què són aquí, president? 
PERIODISTA  3: Sí senyor. Per què? 
PERIODISTA  4: El poble ho vol saber. 
PERIODISTA  5: Si us plau... què fan aquí? 
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(Tots els PERIODISTES tornen a parlar alhora, fent-li preguntes al PRESIDENT) 
 
PRESIDENT: Calma senyors periodistes... calma. (Dictatorial com donant un discurs) 
 Aquests nens i nenes són aquí, per què vull que els  habitants de Catalisia, el 
 nostre país... (Mirant la càmera) vegin que el seu president, s’estima els infants 
 tant com als seus pares i als seus avis. (Mirant fixament la càmera, amb un 
 somriure d'orella a orella) Ja sap: "Jo sóc el president de tots" (Es queda 
 immòbil amb el seu somriure “congelat” i mil vegades assajat). 
ÀLEX: Però senyor jo... 
MARC: (Mirant el PRESIDENT) Em fa mal! 
PRESIDENT: (Donant-li un clatellada a en MARC) Silenci! I mireu la càmera. (A 
l’ANNA donant-los copets al cap) Vinga aquest somriure. 
 
(El PRESIDENT i els quatre nens riuen de manera forçada, miren les càmeres). 
 
PERIODISTA 1: Gràcies, senyor president. 
PERIODISTA 2: Ja tenim material per a l'entrevista. 
PERIODISTA 3: Bon discurs, president. 
PERIODISTA 4: La presa d’imatge ha sortir molt bé. 
PERIODISTA 5: La notícia encapçalarà tots els titulars. 
PRESIDENT: Gràcies, gràcies... 
SECRETÀRIA: (Als PERIODISTES) Gràcies senyors periodistes, ja poden marxar, si 
 us plau. (Assenyalant a la dreta). 
 
(Els PERIODISTES surten d’escena, per la dreta, comentant l'entrevista. El 
PRESIDENT encara té agafats els nens/es. Quan marxa tothom els deixar anar i va a 
seure a la seva taula). 
 
PRESIDENT: Bé, ja podeu marxar. 
ANNA: Però les nostres respostes, on són? 
JORDINA: Sí, vostè ha de respondre les nostres preguntes. 
PRESIDENT: Preguntes? Quines preguntes?  Ah! sí... (Parlant com si fossin nens molt 
 petits) Veureu és complicat d’explicar. 
ÁLEX: Provi-ho, som nens... no babaus. 
PRESIDENT: (No sap com sortir-se’n) Veureu nens... al món hi ha països rics i països 
 pobres. 
MARC: Això ja ho sabem. 
PRESIDENT: Els rics tenen diners i els altres... doncs... no. 
JORDINA: Això també ho tenim més que clar. 
PRESIDENT: I resulta que els països rics... volen més diners i... no volen que vingui 
 gent d’altres llocs del planeta. 
ANNA: Però si són rics dóna igual que no siguin de la nostra raça o religió... és això? 
PRESIDENT: (Parlant per ell) Quina nena més desagradable. 
ÁLEX: Si us plau, vostè ens ha d’ajudar. 
PRESIDENT: Jo?... Ai! quins nens més macos (Comença a suar i es treu un mocador 
 per eixugar-se la suor del front) Veureu nens jo... no... (Sona el telèfon) Digui, 
 home! Com estem? Sí, sí en plena campanya, Com no! Tot va perfecte. Sí, és 
 clar... (Surt per l’esquerra parlant amb el telèfon mòbil) Aquí guanyaré jo... 
 com sempre... 
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(Els nens/es surten per la dreta d’escena. Estan molt tristos per no trobar la solució a 
les seves preguntes). 
 

 
ESCENA 12 

 
 
 
(Sona una música futurista. Per l’esquerra entren cinc nens, caminant com robots, que 
trauran les dues taules i la cadira de l’escenari. Per l’altra costat entraran quatre nens 
"robots" que posaran al mig de l’escena les quatre cadires, que juntes representaran un 
banc. Un cop col·locades les cadires, sortiran per la dreta. Per l’esquerra entraran tots 
els actors i actrius, menys en MARC, la JORDINA, l’ÀLEX i l’ANNA, porten pancartes 
amb eslògans com: Pau al Món. No a la guerra, etc. En el moment de la manifestació 
se sentirà les notícies. Tots els manifestants porten un vestuari futurista, com túniques 
platejades, per exemple). 
 
 
VEU EN OFF: Notícies de Catalisia. Dia onze de febrer de l'any dos mil setanta-nou: 
continuen els combats a Ticusilandia, fins ara el número de baixes és de dos mils morts. 
A Ciesfré continuen els enfrontaments al carrer de dues races enemigues. El riu 
Ludopan presenta un gran índex de contaminació... 
  
 
(Per la dreta entren en MARC, la JORDINA, l’ÀLEX i l’ANNA, que ja no són nens/es, 
sinó un grup de vellets. Caminen molt lentament alguns porten garrots i tots van vestits 
de negre o colors foscos. Els quatre van a seure al banc). 
 
ANNA: Quin cansament! 
ÀLEX: Bon dia. 
MARC: (A la JORDINA) Com estem avui? 
JORDINA: Mira, anem tirant. 
 
(En aquest moment passa tota la manifestació pel davant d’ells. Després els 
manifestants es col·locaran darrera el banc d’esquenes al públic). 
 
ANNA: (Mirant els manifestants) Ara mateix, estava recordant, que quan érem petits,  
 vam fer unes preguntes molt senzilles als adults. 
JORDINA: Però es veu que eren molt difícils de respondre. 
MARC: (Recordant) Sí que me’n recordo, però fa tant de temps. 
ANNA: I encara ningú no ens ha dit la resposta. 
 
(En MARC, la JORDINA, l’ÀLEX i l’ANNA miren al públic). 
 
TOTS QUATRE: Qui tindrà la resposta? 
 
(En aquest moment tots els manifestants es comencen a girar i a mirar al públic 
fixament, buscant la resposta). 
 
MANIFESTANTS: Qui tindrà la resposta? 
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(Lentament, es fa fosc l’escenari i sona la cançó de Louis Armstrong: " What a 
wonderful world", per exemple). 
 
 
 
 
     FOSC 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unes preguntes de difícil resposta 
Teatre infantil 
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