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EL DIMONI ESCUAT 

 
Allà sota una penya 
és nat un Jesuset; 
nuet, nuet, 
que és fill de Mare Verge 
i està mig mort de fred; 
nuet, nuet, 
i està mig mort de fred. 
 
El bon Josep li deia: 
- Jesús que esteu fredet; 
pobret, pobret. 
La Verge responia: 
- Per falta d'abriguet; 
pobret, pobret, 
per falta d'abriguet! 
 
Pastors hi arribaren 
allà a la mitja nit; 
catric, catric. 
Veient que tots hi anaven 
del gran fins el més xic; 
catric, catric, 
del gran fins el més xic. 
 
A prop d’allí passava 
un dimoni escuat; 
patrip, patrap, 
sentint tanta gatzara 
a dins se n’és ficat; 
patrip, patrap, 
a dins se n’és ficat. 
 
Els pastorets en veure'l 
se li tiren al damunt; 
patim, patum, 
i tantes n'hi mesuren 
que el deixen mig difunt; 
patim, patum, 
que el deixen mig difunt. 
 
(Popular catalana) 
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(Una gran caixa en flames al centre de l’escenari; representa una olla o 
l’ascensor de l’Infern, la porta d’entrada a l’imperi de Satanàs. Sona la nadala 
popular “El dimoni escuat”. Uns pastors dansen. Un dimoni travessa l’escenari 
mostrant un cartell que anuncia l’obra: “EL NAS DE SATANÀS”. Satanàs 
apareix a l’escenari i es passeja arrogant, porta una carota amb un gran nas. 
Els pastors els veuen, se li tiren al damunt i el garrotegen. Satanàs fuig a 
trompicons amb la cua en una mà el nas a l’altra.  
 
Veu enb off: 
 

Terrible història del dimoni escuat, 
que estava mig difunt i l’han curat. 

 
Li han fet un pedaç a la punta del nas. 

Ja remena la cua i es refila la pua. 
 

Des que li falta una banya, tothom l’enganya. 
Pobret no hi és tot i la gent se li’n fot. 

 
Pareu atenció que ja sento la cançó... 

El nas de 

Satanàs 

 
1r Acte – 1a Escena 
Patim-Patum 

 Pastorets  
 
 Dimoni  amb cartell  
 
 Satanàs  

 Veu en off  
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(Surt el dimoni criticaire, que és el narrador, arrossegant per l’orella el dimoni 
Orellut que li farà de tamboret) 
 
Dimoni criticaire : Vine cap aquí, Odellut! (Posant-lo de quatre grapes a prop 

del públic). Fez el que et diu l’amo! (Traient-li la pols amb un mocador) 
Aquezt dimoni pelut deixa pèl. (Mirant al voltant i asseient-se-li a l’esquena) 
Ada, com que no hi ha l’amo gdoz, depozadem una eztona... 

 
(En Banyeta, seguit pel cuiner i el marmitó geperut, apareix solemnement i 
situa els dos ajudants al costat de la caixa en flames) 
 
Dimoni Banyeta (Ensenyant la banya que porta  a la mà): Hem de reconstruir 

Satanàs. (Donant cops de bastó al terra als peus del cuiner, que s’aparta 
espantat) Els pastors el van enxampar allà sota la penya i el van deixar mig 
difunt. 

 
Dimoni cuiner : Farà falta molta paciència per trobar els trossos de Satanàs 

que falten. Va quedar ben escrostonat. (Fent pinça amb els dits) Trencat a 
trossos: Pitiiiiiits! Pitiiiiiiits! 

 
Dimoni Banyeta  (Picant amb l´índex el pit del cuiner): Això, això, això! Fem 

cridar els dimonis petits. (Alçant els braços i dirigint-se al públic) Que en 
busquin els trossos i reconstruïm Satanàs. 

 
(El dimoni marmitó, atiat pel cuiner, s’avança a un lateral de l’escenari i fa un 
parell de xiulets i apressa amb gestos a algú perquè s’afanyi a venir.  
 

1r Acte – 2a Escena 
La cuina de l’Infern 

 Dimoni criticaire  
 Dimoni tamboret  

 Dimoni Banyeta  
 Dimoni cuiner  
 Dimoni marmitó  
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(Un estol de dimonis petits s’escampa arreu buscant frenèticament, tot 
remugant: NAS! NAS! NAS! Cadascun troba un tros de Satanàs el mostra al 
públic i el porta a en Banyeta) 
 
Dimonis petits : NAS! NAS! NAS! 
 
Dimoni de l’orella dreta  (Porta una gran orella a la mà): Mireu, guaiteu, he 

trobat l’orella dreta de Satanàs!  
 
(Ensenya l’orella al públic i la porta al dimoni Banyeta) 
 
Tots els dimonis  (S’aturen, s’hi apropen, s’admiren i rebusquen): Ooooooh! 
 
Dimoni de l’orella esquerra  (Mostrant una altra orella): Fixa’t, mira, amb 

l’esquerra ja tenim el parell! 
 
Tots els dimonis (S’aturen, s’hi apropen, s’admiren i rebusquen): Ooooooh! 
 
Dimoni de la tercera orella  (Mostrant amb cara de dubte una tercera orella): 

Doncs em penso que jo he trobat l’orella del mig. 
 
Tots els dimonis (S’aturen, s’hi apropen, s’estranyen i rebusquen): Eeeeeeh! 
 
Dimoni criticaire:  Ai, zí! Pobdet Zatanàz. Aquellz paztodz el van ben tdinxad. 
 
Dimoni del nas (Apareix corrents ensenyant el nas que té a la mà): I aquí teniu 

el nas!  
 
(Una munió de dimonis petits deixen el que estan buscant, volten la capsa 
esvalotats amb els braços alçats i criden) 
 
Dimonis petits : NAS! NAS! NAS! NAS! 
 
(En Banyeta pren el nas d’una revolada i alça els braços enlaire imposant 
silenci) 
 
Dimoni Banyeta : Tornem-lo a l’Infern! Porteu-me tots els trossos. Reconstruïm 

Satanàs! 
 
Dimonis petits (Amb els braços alçats criden a cor): NAS! NAS! NAS! NAS! 

1r Acte – 3a Escena 
Dimonis petits 

 Dimoni criticaire  
 Dimoni tamboret  
 Dimoni Banyeta  
 Dimoni cuiner  
 Dimoni marmitó  

 Dimonis petits  
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(El dimoni cuiner agafa el nas amb els molls i el tira dins la caixa. El dimoni 
marmitó, remena amb la llossa i hi tira sal. La corrua de dimonis fa fila portant 
parts del cos de Satanàs: Una banya, la cua, un ull, les dents, els calçotets, les 
forquetes...) 
 
Dimoni criticaire (Al dimoni Banyeta): Ep, meztde! I la banya?  
 
Dimoni Banyeta (Fent-se l’orni): La banya? Quina banya? Ah! Aquesta punta 

de banya? (L’ensenya al públic, ufanós). Bah! Només és una punta. Me la 
guardo de record. 

 
Dimoni del peu  (Al públic, tapant-se el nas amb cara de repugnància): Jo li he 

trobat un peu. 
 
Tots els dimonis (S’aturen, s’hi apropen, s’admiren i rebusquen): Ooooooh! 
 
Dimoni criticaire : Ai, zí! Pobdet. Ez va aixecad amb el peu ezqueda. (Es mira 

el peu) El té ben ezcaldat! Deu zed de lez flamez. 
 
Dimoni de la sabata  (Arriba corrents, tapant-se el nas): Sort que li he trobat el 

mitjó.  
 
Tots els dimonis (S’aturen, s’hi apropen amb fàstic i rebusquen): Èèèèèècs! 
 
Dimoni criticaire (Al públic): Ui, zí, zí! Que no agafi fded de peuz a l’Infedn. 
 

1r Acte – 4a Escena 
Fan cua amb la cua 

 Dimoni criticaire  
 Dimoni tamboret  
 Dimoni Banyeta  
 Dimoni cuiner  
 Dimoni marmitó  

 Dimonis petits  
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(Entren el dimoni de la cama i el de la cuixa. Traginen una cama gegant 
sostenint-la un per cada punta. 
 
Dimoni de la cama  (S’eixuga la suor. Al públic): Sempre ens toca fer el 

camàlic! 
 
(Els dos dimonis tiren la cama de Satanàs dins la capsa, però no hi cap. 
Sorpresos, comencen a lamentar-se, fent grans escarafalls i s’adrecen a en 
Banyeta i al públic repetint-se ells mateixos els laments) 
 
Dimonis de la cuixa : Té, ara no hi cap! 
 
Dimoni de la cama : Ara no hi cap! 
 
Dimonis de la cuixa : De cap manera hi cap! 
 
Dimoni de la cama : No hi cap ni hi quep! 
 
Dimoni de la cama : No, no. No hi cap! 
 
Dimoni Banyeta (Apartant enrera els dos dimonis): Prou, prou, prou! S’haurà 

de tallar!  
 
Dimoni criticaire (Posant-se les mans al cap): Ai, zí! Pobdet. Fadan una 

cadnizedia.  
 
Dimoni Banyeta (Al criticaire): Heu dit una carnisseria? Això mateix! Una 

carnisseria.... (Al cuiner i al marmitó) Feu venir el dimoni de can Dibori i que 
en faci bocins!  

 
Dimoni cuiner (Va cap a un costat de l’escenari): Dibori! Dibori! Porta el sana 

grills.  
 

1r Acte – 5a Escena 
La cama ni hi cap 

 Dimoni criticaire  
 Dimoni tamboret  
 Dimoni Banyeta  
 Dimoni cuiner  
 Dimoni marmitó  
 Dimonis petits  

 Dimoni de la cama  
 Dimoni de la cuixa  
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(En Dibori, el dimoni carnisser, s’acosta amb dos ganivets grossos i els va 
esmolant. Recargolant un ganivet assenyala i amenaça els presents) 
 
Dimoni carnisser : Què maneu? Us faig sang i fetge o us trec els menuts? 
 
Dimoni criticaire : Ai, zí! Pobdet, encada el fadan méééééééz menut . 
 
Dimoni Banyeta (Assenyalant els dimonis que portaven la cama): Ja els hi 

pots tallar! 
 
(Els dimonis de la cama i de la cuixa fan cara d’angúnia i es protegeixen 
l’entrecuix. El dimoni carnisser comença a tallar la cama amb el ganivet. El 
dimoni marmitó aguanta la cama i el cuiner va tirant els trossos dins la caixa. 
Quan acaba de tallar la cama s’alça i es malmira els dos dimonis que la 
traginaven. El dimoni de la cama i el de la cuixa fugen espantats, perseguits pel 
dimoni carnisser ) 
 
Dimoni del dit : Jo he trobat un dit. 
 
Tots els dimonis : Ooooooh! 
 
Dimoni de la mà: Bah! Jo n’he trobat un grapat, de dits. Us puc donar un cop 

de mà? (Pica amb la mà que ha trobat al que només té un dit).  
 
Dimoni de l’ungla:  Jo només he trobat una ungla (L’ensenya fent pinça amb 

els dits). 
 
Tots els dimonis : Ooooooh! 
 
(S’afanya a tornar l’últim tros a l’Infern. Alçant els braços. Invoca la capsa) 
 
Dimoni Banyeta : És el tros que faltava. Ja el tenim tot. Manifesta’t Satanàs! 

Manifesta’t Satanàs! 
 
(Els dimonis petits volten la capsa amb els braços alçats i criden a cor) 
 
Dimonis petits : NAS! NAS! NAS! NAS! 

1r Acte – 6a Escena 
En Dibori 

 Dimoni criticaire  
 Dimoni tamboret  
 Dimoni Banyeta  
 Dimoni cuiner  
 Dimoni marmitó  
 Dimonis petits  

 
 En Dibori  
 Dimoni de la cama  

 Dimoni de la cuixa  
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(S’apareix Satanàs dins la capsa en flames. Es toca el front en notar que li falta 
una banya Encara està escuat i aguanta la cua amb una mà mentre amenaça 
amb l’altra) 
 
Satanàs : (Alçant els braços. En una mà porta la cua): Ja sóc aquí! Ja sóc aquí! 
 
(Satanàs salta de la capsa i surt reconstruït. Busca entre els dimonis petits. 
Tots els dimonis s’aparten formant un passadís i s’agenollen amb els braços 
alçats. El dimoni tamboret prova de fugir de quatre grapes, però el dimoni 
criticaire l’empaita per l’orella i s’hi torna a asseure a sobre) 
 
Dimoni criticaire : Pedò no hi éz tot. (Tocant-se el front amb un dit, assenyalant 

que li falta la banya i el seny). Mentde li falti una banya, no té poded!!!! (Riu) 
Nyiiii! Nyiiii! Nyiiii! 

 
Satanàs  (Fixant-se en en Banyeta): Tu, mangant! Torna la banya trencada a 

Satanàs. 
 
Dimonis petits (Amb els braços alçats criden a cor ): NAS! NAS! NAS! NAS! 
 
Satanàs  (Fent callar els dimonis petits): Prou! Ja en tinc de nas! (Tocant-se’l. 

Picant de peus i assenyalant en Banyeta) Vull la banya trencadaaaaaaa! 
Aaaaaah! Aaaaaah! 

 
Dimoni Banyeta (Amagant-se darrera el cuiner i aquest darrera el marmitó): 

Semba que li cou. I si li posem una tirita?  
 

1r Acte – 7a Escena 
Ja sóc aquí! 

 Dimoni criticaire  
 Dimoni tamboret  
 Dimoni Banyeta  
 Dimoni cuiner  
 Dimoni marmitó  
 Dimonis petits  

 Satanàs  
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(Satanàs surt de l’olla i avança cap a en Banyeta. La filera formada pel cuiner el 
marmitó i en Banyeta recula. Queden arraconats i en Banyeta fuig encalçat per 
Satanàs i tots els dimonis que criden). 
 
Tots els dimonis petits  (Perseguint): NAS! NAS! NAS! NAS! 
 
(El dimoni tamboret fuig i deixa caure de culs el dimoni criticaire, que s’ajoca en 
un racó fregant-se el cul. Satanàs torna a aparèixer victoriós, amb la cua en 
una mà i la banya recuperada a l’altra. Fa un gest torero amb la capa i la mà i 
s’entafora a la caixa en flames. Encara fa un darrer gest victoriós alçant la mà 
amb la banya. Aprofitant l’ocasió el dimoni criticaire s’hi apropa sigil·losament. 
Demanant silenci al públic. Li pren la banya. Forcegen. El criticaire empaita la 
banya i fuig corrents. Encara s’atura un moment, victoriós per fotre’s de 
Satanàs)  
 
Dimoni criticaire : Qui té la banya té el poder! Flaire nas que no en tastaràs. 
 
(Se sent un gran tro o un bram de Satanàs que salta de dins el cau i persegueix 
el lladre. Desapareixen de l’escenari) 
 
Satanàs : Aaaaah! Jo ja en tinc de naaaaas! Torna la banya a Satanàààààs! 
 
(Sona “El dimoni escuat“ i els pastors ballen a l’escenari alliberat de dimonis. 
Surt un dimoni que creua l’escenari de banda a banda portant un cartell que 
diu: “CONTINUARÀ”) 
 
 

Teló    

1r Acte – 8a Escena 
No hi és tot 

 Dimoni tamboret  

 Dimoni Banyeta  

 Dimoni cuiner  

 Dimoni marmitó  

 Dimonis petits  
 Dimoni criticaire  
 Satanàs  
 Pastorets  
 
 Dimoni del cartell  
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El nas de Satanàs 
 

Localització, escenografia i caracterització 
 
(Escenari: Caixa en flames al centre de l’escena; representa una olla o 
l’ascensor de l’Infern, la porta d’entrada a l’imperi de Satanàs) 
 

Protagonistes 
 
Dimonis petits : Porten banyes vermelles al front i una cua al darrera, també 

ben vermella. Es mouen nerviosament per l’escenari. Pretenen reconstruir 
Satanàs, que ha estat descobert pels pastors dins la cova del Naixement i 
l’han trinxat a cops de bastó, tal com diu la cançó popular. De tant en tant, un 
dimoni s’avança cap al públic, mostra el tros que ha trobat i el dóna a en 
Banyeta, qui el supervisa i el passa al cuiner: Cartell, orella dreta, esquerra i 
del mig, nas, banya, cua, forquetes, ull, dents, calçotets, peu, mitjó, cama, 
ungla, dit, mà... 

 
En Banyeta : Porta banyes, un garrot i una capa. És maliciós. Ha trobat la 

banya de Satanàs, per això té el poder i mana els altres. Organitza la 
reconstrucció de Satanàs. És l’encarregat de tirar els trossos dins la capsa. 
Per mantenir el seu estatus es vol quedar el tros de nas o de banya de 
Santanàs que ha trobat. 

 
Dimoni cuiner : És l’ajudant d’en Banyeta. Llença dins la caixa en flames els 

trossos que li va passant en Banyeta. Porta uns molls o unes pinces. Podria 
portar un barret de cuiner i un davantal. 

 
Dimoni marmitó : És l’ajudant del cuiner. És geperut. Remena o burja dins la 

capsa amb una llossa o un cullerot i hi tira sal. De tant en tant tasta el que 
s’hi cou. 

 
Dimoni criticaire o narrador : Pessimista. Gemegaire. Malcarat. Malhumorat. 

Rabiüt. Envejós. Egoista. Mesell. Mandrós... És papissot. Porta un vano i no 
para de ventar-se. Va assenyalant el que passa a l’escenari o al pati de 
butaques. Critica i comenta el que li sembla. A vegades anticipa el que 
passarà. S’està assegut sobre un altre dimoni que té esclavitzat i només 
s’aixeca de tant en tant per ficar-se on no el demanen.  

 
Dimoni tamboret : Fa de tamboret on seu el dimoni criticaire. Bufa i pateix. Ha 

de fer vent al criticaire, fer-li massatges, raspallar-lo, servir-lo... Intenta 
escapar-se així que pot. 

 
Dimoni carnisser : Es diu Dibori, com el carnisser del poble. Porta dos ganivets 

grossos i els va esmolant. Va per feina. 
 
Satanàs : Porta capa. Surt reconstruït de la capsa en flames. Encara està 

escuat, per això aguanta la cua amb una mà mentre amenaça amb l’altra. Es 
palpa el front. Li falta una banya. Veu en Banyeta que se la vol quedar i el 
persegueix. Satanàs torna a aparèixer victoriós, amb la cua en una mà i la 
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banya recuperada a l’altra. Fa un gest torero amb la capa i la mà i 
s’entafora satisfet dins la caixa en flames. Fa un darrer gest victoriós alçant 
la mà amb la banya recuperada i el dimoni rondinaire la hi pren.  

 
Pastors  (4): Porten samarra, barretina, faixa mitjons per sobre els pantalons i 

espardenyes. Un sarró o una bota en bandolera. Un garrot a la mà. Canten i 
ballen al principi i al final de l’obra. 

 
 
Escenografia   Attrezzo  Vestuari especial  
1 caixa de cartró amb 

flames pintades o 
enganxades 

 
 

 1 peu 
1 sabata 
1 mitjó 
1 mà 
1 guant 
3 orelles, 
1cua 
1 banya 
1 cama 
1 bastó 
1 pinces o molls 
1 torrapà de llar 
1 cullerot o llossa 
1 saler 
1 vano 
2 ganivets llargs 
 
 

 X banyes vermelles 
X cues de dimoni 
2 barrets de cuiner 
2 davantals de cuina 
2 capes 
Roba vermella i negra 
 

 


