
català-pau 
albanès  - pake 
alsacià  - freede 
alemany  - frieden 
anglès  - peace 
àrab   - salaam 
aranès  - patz 
armeni  - khanaghutyun 
bielorús  - pakoj 
bengalí  - shanti 
bosnià  - spokoj 
bretó   - peoc’h 
búlgar  - mir 
cantonès  - wor ping 
zulu    - ukuthula 
castellà  - paz 
coreà   - peoning hwa 
croat   - mir 
danès  - fred 
escocès  - sith 
eslovac  - mier 
esperanto  - paco 
estonià  - rahu 
euskera  - bake 
filipí   - kapayapaan 
finès   - rauha 
francès  - paix 
gallec  - paz 
gal·lès  - hedd 
grec   - irini 
guaraní  - guapy 
hawaià  - malu 
hebreu  - shalom 
hindú   - shanti 
holandès  - vrede 
hongarès  - béke 
islandès  - fridur 

indonesi  - damai 
italià   - pace 
japonès  - heiwa 
llatí   - pax 
lituà   - taika 
maltès  - paci 
maorí  - rongo 
mongol - enh taiwain 
nepalí  - shanti 
noruec  - fred 
persa   - sula 
polonès  - pokoj 
portuguès - paz 
romanès  - pace 
rus   - mir 
serbi   - mir 
sioux   - wo’okeyeh 
somalí  - nabad-da 
swahili  - amani 
suec   - fred 
tailandès  - santipap 
tahitià  - hau 
tibetà   - sidi 
turc   - barish 
txec   - mir 
vietnamita  - hoa binh 
xinès   - he ping 
akkadi  - salmu 
amharic  - selam 
bemba  - mutenden 
duala   - musango 
gikuyu  - thayu 
kinyarwandu - amahoro 
kurdish  - hasiti 
luganda  - emirembe 
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Give peace a chance 
(John Lennon) 
 
 
 
One, two, three,four 
 
Ev’rybody’s talking about 
Bagism, Shagism, Dragism, Madism, Ragism, Tagism 
This-ism, that-ism 
Isn’t it the most 
 
All we are saying is give peace a chance 
All we are saying is give peace a chance  
 
Ev’rybody’s talking about 
Ministers, Sinisters, Banisters and canisters, 
Bishops and Fishops and Rabbis and Pop eyes, 
And bye bye, bye byes. 
 
All we are saying is give peace a chance 
All we are saying is give peace a chance 
 
Let me tell you now 
 
Ev’rybody’s talking about 
Revolution, Evolution, Mastication, Flagellation, 
Regulations. 
Integrations, Meditations, United Nations, 
Congratulations 
 
All we are saying is give peace a chance 
All we are saying is give peace a chance 
 
Oh let’s stick to it 
 
Ev’rybody’s talking about 
John and Yoko, Timmy Leary, Rosemary, Tommy 
Smothers, Bob Dylan, 
Tommy Cooper, Derek Tayor, Norman Mailer, Alan 
Ginsberg,  
Hare Krishna, 
Hare Krishna 
 
All we are saying is give peace a chance 
All we are saying is give peace a chance. 

Donem una oportunitat  
a la Pau 
(John Lennon) 
 
Un, dos, tres, quatre 
 
Avui tothom parla de 
canvis, cismes, plagis, ioguis, òptim, pèssim 
ismes, ismes 
modes i mots 
 
Tots cridem ara que es pot viure en Pau. 
Tots cridem ara que es pot viure en Pau. 
 
Avui tothom parla de 
Ministres, Sinistres, Juristes i dèspotes, 
Bisbes i Pispes i Rabins Déu i Rei 
fins mai, mai, mai, mai. 
 
Tots cridem ara que es pot viure en Pau. 
Tots cridem ara que es pot viure en Pau. 
 
Mira que et vull dir  
 
Avui tothom parla de 
Revolution, Evolution, Mastication, Flagellation, 
Regulations. 
Integrations, Meditations, United Nations, 
Congratulations 
 
Tots cridem ara que es pot viure en Pau. 
Tots cridem ara que es pot viure en Pau. 
 
Oh! Som-hi ara et dic 
 
Avui tothom parla de 
John and Yoko, Timmy Leary, Rosemary, Tommy 
Smothers, Bob Dylan, 
Tommy Cooper, Derek Tayor, Norman Mailer, Alan 
Ginsberg, Hare Krishna, 
Hare Krishna 
 
Tots cridem ara que es pot viure en Pau. 
Tots cridem ara que es pot viure en Pau. 
 
Traducció: Lluís Solé i Perich 
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(Veu en off o surt el deixeble a presentar. Sona un instrument: triangle, gong o 
campaneta, després de cada sentència) 
 
Veu en off o deixeble : 

Teniu el dret a estar drets, 
però amb el que ara escoltareu, 

n’hi ha per llogar-hi cadires: 
 

Qui amb ximples es fa si no ho és, s’hi tornarà.  
Qui es fia de tothom es fa pobre i no sap com. 

En Tu Rai fa temps que és mort i en Gemec encara corre. 
No hi ha cap clau que obri més portes que un sisplau.  

Pensa molt i parla poc i els savis et faran lloc. 
Amb art i engany es viu mig any, amb engany i art, l’altra meitat. 

Ull per ull i el món acabarà cec.  
 

Pareu atenció, ja sento la cançó... 
 

(Música: “Give peace a chance”, de John Lennon. Gandhi surt per un costat de 
l’escenari, camina amb passes curtes i medita capjup amb les mans juntes. El 
segueix i l’imita un deixeble. Gandhi s’adreça al públic i pontifica i sermoneja 
solemnement) 
 
Gandhi  (Anota en un dels fulls que porta i llegeix):  

Quis cum simplicibus iungit, 
si non es, hoc erit. 

 
(el deixeble fa sonar un instrument. S’adreça al mestre, fent-li reverència) 

Pel dret! 

 
 
1r Acte – 1a Escena 
Gandhi 

 Veu en off o deixeble  

 Gandhi  
 Deixeble  
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Deixeble : Mahatma Gandhi, permeteu-me que us tradueixi, (Al públic) 

permeteu-me:  
 
(El deixeble s’aclareix la gola, tradueix enèrgicament, cridant acusadorament)  
 

Qui amb ximples es fa 
si no ho és, s’hi tornarà. 

 
(El deixeble fa sonar un instrument. Gandhi fa que sí, amb el cap. S’asseu en 
un extrem de l’escenari, prop del públic, amb les cames creuades per meditar 
sobre els esdeveniments, el deixeble és queda dret al seu costat encuriosit els 
personatges que aniran sortint) 
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(Apareixen quatre refugiats que munten una tenda de campanya en un costat 
de l’escenari. Aferren les puntes d’un llençol blanc a terra i alcen la part central. 
De dins la tenda surt l’Angúnia, la cap d’una família de refugiats, porta una olla 
a les mans i crida el seu home, en Joan de la Calma). 
 
Angúnia : Va, Joan, una mica d’ànsia! 
 
(En Joan de la Calma treu el cap per l’obertura de la tenda, badalla, s’estira i es 
treu les lleganyes. Parla molt a poc a poc, arrossegant les vocals) 
 
Joan de la Calma : Paaaaassa, paaaaassa, Angúnia, que ja viiiiinc. Taaaaanta 

preeeeessa... dona! Quina Angúnia! 
 
Angúnia: Oh! Quin home! Ets ben bé en Joan de la Calma. Què? Ja estàs ben 

estarrufat? Doncs, au! Ves, ves... i desperta la mainada. 
 
Joan de la Calma (Sortint del tot de dins la tenda): Calla, calla! Que si es 

desperten voldran esmorzar... som uns pobres refugiats i poc que tenim res! 
 
Angúnia: Tenir, sí que tenim, tenim PAUS...  
 
Joan de la Calma: PAUS? I PAUES! 
 
Angúnia (Sospirant): Ai, sí! No veus quin bé de Déu de fills i filles que tenim.  
 
(L’Angúnia comença a presentar fills i filles que van sortint de la tenda, saluden 
amb gestos variats i van dient el seu nom, que la mare ni recorda, que és Pau 
en diversos idiomes. En Joan de la Calma va fent memòria de quin idioma és 
cada nom) 
 
Angúnia : Ai mite’l en/la... Goita en/la... Fixa’t en/la... I en/la...  
 
Paus  (Educadament i cerimoniosament): Pau, Mir, Paco, Salaam, Shanti, Irini, 

Shalom... 
 
Joan de la Calma : A aquest li vam posar Pau en indi... A aquesta li vam posar 

Paua en hebreu... 
 
(Paus i Paues porten un plat i una cullera i comencen voltar en Joan de la 
Calma picant els plats amb les culleres) 

1r Acte – 2a Escena 
Refugiats 

 Gandhi  
 Deixeble  
 Refugiats  

 Angúnia  
 Joan de la Calma  
 Paus i Paues  
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Joan de la Calma:  Prou! Si tens gana, menja’t una cama! (Espolsant-se una 

criatura que li estira el camal i li ensenya el plat i les dents) Que no sigui la 
meva. (Exasperat) No em feu perdre la calma... No em feu perdre la calma... 
que si perdo la calma... 

 
Angúnia  (Abraçant els fills per protegir-los els va asseient en rotllana): Ai 

pobrets! Ai els meus paus! Ai si estan ben en dejuns... ai, vida! ai, vida! 
 
Joan de la Calma  (Al públic): I tant que són de vida, meeeeengen! 
 
Angúnia:  Au va, Joan, espavila’t, mira si queda res al rebost... 
 
Joan de la Calma  (D’esma): Ara que sóc fora, em fas tornar cap dins? Quina 

feinada per a res! (Treu el cap per la tenda) Mira, Angúnia, quedava un pot 
d’olives...! Si el poguéssim obrir...  

 
(Tota la família es queda mirant el pot per tots costats, se’l prenen i se’l passen 
impacients, proven d’obrir-lo sense èxit. Mentrestant van apareguent a 
l’escenari els de can Tu Rai) 
 
Angúnia  (Fa visera amb la mà atalaiant): A can Tu Rai tindran un obridor, 

aquells ricatxos tenen de tot...  
 
(Els refugiats es queden remenant plats buits i estris de cuina. Gandhi, en 
sentir l’Angúnia, s’alça, s’atura al mig de l’escenari, pontifica i s’asseu a l’altra 
punta) 
 
Gandhi :  

Quis fidit omnibus, 
se fit pauperus et ignorantibus quomodibus. 

 
(El deixeble fa sonar un instrument. Tradueix, avisant) 
 
Deixeble : Mahatma Gandhi, permeteu-me: 

Qui es fia de tothom 
es fa pobre i no sap com 

 
(Fa sonar un instrument. Segueix el mestre a l’altra punta de l’escenari) 
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(Surt la Torraina manant la pressa a quatre criats que ocupen l’altra punta de 
l’escenari parant una taula amb dues cadires. Els criats tornen sostenint les 
quatre puntes d’un llençol blanc alçant els braços. Sota pal·li porten en Tu Rai 
fins a la taula. El llençol fa de cobricel de la taula, representant l’habitatge de 
gent benestant. La Torraina s’adona que a ca la l’Angúnia hi ha novetats. Fa 
visera amb la mà atalaiant amb suspicàcia el pot d’olives de ca l’Angúnia) 
 
Torraina : Unes olives tan bones i que no les puguin obrir... 
 
Tu Rai  (Mastegant): Déu dóna faves a qui no té queixals. 
 
Torraina  (Apartant-se un llavi amb el dit, es toca un queixal i parla amb el dita a 

la boca): Fí, fí, pedò mida, mida, a mi, ni dentz ni queixalz ni favez ni dez. Du 
Dai, em faz denteta... (pren l’obridor de sobre la taula i el dóna a en Tu Rai. 
Es treu el dit de la boca. Ensalivant). Aquelles olives han ser toves... (Fa 
soroll de gust amb la llengua) i gustoses... (Paladejant). 

 
Tu Rai  (Mirant-se l’obridor per tots costats): Ai, Torraina, una eina tan bona i 

que no ens faci servei. 
 
Torraina : Tu Rai, no l’has sabut fer servir mai, l’eina.  
 
Tu Rai  (Mirant-se l’eina): És que no sé pas on té el mànec aquesta andròmina. 

(A la Torraina) I encara que tingués mànec... les olives són seves... 
(Assenyalant els refugiats). 

 
Torraina : Tu Rai, que t’ho manegues com vols. Tu Rai, que manes... 

(Impacient) Tu, que ets el rei Rai, va, agafa el recoi de sacatapos i ves a 
negociar les olives d’aquells desgraciadets... Tu, Rai, rei... 

 
(Gandhi s’alça, creua l’escenari, s’atura al mig, pontifica i s’asseu a l’altra 
punta) 
 
Gandhi : 

Tu Raius est mortuus tempus facit 
et Gemitus etiam currit. 

 
(El deixeble fa sonar un instrument. Tradueix) 

2n Acte – 1a Escena 
Can Tu Rai 

 Gandhi  
 Deixeble  
 Refugiats  
 Angúnia  
 Joan de la Calma  
 Paus i Paues  

 Criats  

 Torraina  
 Tu Rai  
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Deixeble  (Foteta): Mahatma Gandhi, permeteu-me: 

En Tu Rai fa temps que és mort 
i en Gemec encara corre 

 
(Fa sonar un instrument. Segueix el mestre a l’altra punta de l’escenari) 
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(En Tu Rai avança sota el pal·li sostingut pels criats, que caminen marcialment, 
i es presenta al campament de refugiats portant l’obre llaunes sobre un coixí o 
safata, com si fos un ornament sagrat. La Torraina s’espera asseguda, fent 
torraines) 
 
Tu Rai  (Als criats que aguanten el pal·li): Ep! Mainada! Nos, el rei Rai, volem 

anar al campament de refugiats. Endavant, som-hi! 
 
Angúnia  (Para l’orella. Atabalada, dóna l’alarma i fa entrar tothom dins la 

tenda): Que ve el Rei, tu, en Tu Rei... en Tu Rai... el rei Rai... 
 
Tu Rai  (Als refugiats, amb fàstic): Ai, quina angúúúúúnia... 
 
Angúnia  (Fent reverència): El rei Rai! Que sap el meu nom...? 
 
Tu Rai : Això rai, no ens importa a Nos, que som el Rei, però vosaltres rai, que 

teniu olives... 
 
Angúnia  (Malfiada amaga el pot): Oliiiiives? Quines oliiiiives? Ai! Si tinguéssim 

oliiiiives, rai, rei, no passaríem pas gana... 
 
Tu Rai : Nos, el rei Rai, hem sentit dir que en teniu un pot... 
 
Joan de la Calma  (Surt de la tenda. Amaga el pot d’olives rere l’esquena. 

Remarcant pot): El que el rei Rai ha sentit dir és que POT-ser sí, POT-ser 
no...  

 
Tu Rai  (Amb suficiència, remarcant pot, alçant l’obridor): Nosaltres, rai, tenim 

l’eina que POT obrir el POT... 
 
Joan de la Calma  (Ensenya el pot i fa ganyir en Tu Rai remarcan la paraula 

pot): Oh! POT, POT, a vegades és POT i a vegades no es POT... 
 
Tu Rai  (Remarcant pot): La nostra eina, rai, segur que POT obrir el POT.  
 
Angúnia  (Remarcant pot, fent-lo ganyir): No tothom qui vol, POT. 
 

2n Acte – 2a Escena 
Sota pal�li 

 Gandhi  
 Deixeble  
 Refugiats  
 Angúnia  
 Joan de la Calma  
 Paus i Paues  
 Criats  
 Torraina  
 Tu Rai  
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(L’Angúnia allarga la mà per agafar l’obridor i rep un pica dits d’en 
Tu Rai) 

 
Tu Rai  (Ofès): I qui POT... ara no vol. Diu que el POT té molt de ferro. Doncs, 

que us faci bon profit. He dit.  
 
(Quan en Tu Rai és sota el cobricel, els servents, marcant un pas ràpid, giren 
cua i se’n tornen a la taula sostenint el cobricel. En Tu Rai va per una banda i 
els servents per una altra. Els refugiats es fiquen dins la tenda tot maleint 
l’atreviment del rei) 
 
(Gandhi s’alça, creua l’escenari, s’atura al mig, pontifica i s’asseu a l’altra 
punta) 
 
Gandhi :  

Non est nulla clavet 
quod aperit plus portas ut unum si-vos-placet. 

 
(El deixeble fa sonar un instrument. Tradueix) 
 
Deixeble  (Sabertut): Mahatma Gandhi, permeteu-me: 

No hi ha cap clau 
que obri més portes que un sisplau. 

 
(Fa sonar un instrument. Segueix el mestre a l’altra punta de l’escenari) 
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(En Tu Rai, emmurriat, braços plegats i capjup arriba a ca la Torraina sense 
haver atrapat el seguici) 
 
Tu Rai  (Enfadat, sacseja un criat): Això no hi ha qui ho aguanti! 
 
(Amb el sacseig el criat deixa el llençol i els altres fugen. Cau el llençol i en Tu 
Rai i el criat queden coberts esbatussant-se sota el llençol. Sortint d’enmig de 
l’embolic en Tu Rai s’adreça a la Torraina. Els servents tornen per a sostenir el 
llençol) 
 
Tu Rai : Torraina, no ens en sortirem pas. (Assenyalant els refugiats) aquells 

paelatrecos ni mengen ni deixen menjar. 
 
Torraina : Llamp que els partís! Això rai, Tu Rai, he fet cridar un expert. 

(S’adreça a un lateral de l’escenari) Senyor Bon Jan! Senyor Bon Jan! Ja 
podeu passar. 

 
(Entra en Bon Jan i saluda la Torraina besant-li la mà) 
 
Tu Rai : Bon Jan? Bon Jan? Quin nom! Sembla... anglès? O de la Gran 

Bretanya? 
 
Bon Jan : De la Bgetanya? (Mentint) Ouiiiii, biang sug. (Donant-li la mà) Bon 

Jan? Jan Bon? Pegò digui’m Bon... Bon, peg segvig-vos. 
 
Tu Rai : Ah! Per servir-nos? Un cuiner! Ja era hora. Doncs porti’m unes olives, 

gràcies.  
 
Bon Jan  (Ofès): Peg això hauguíeu de contragtag un cambreg, jo sóc un agent 

secguet. Bon Peg segvig-vos. 
 
Tu Rai : I tant, un agent secret també POT servir-nos...  
 
Torraina : Sí, voldríem unes olives... de POT... si POT. 
 

2n Acte – 3a Escena 
Bon, Jan Bon 

 Gandhi  
 Deixeble  
 Refugiats  
 Angúnia  
 Joan de la Calma  
 Paus i Paues  
 Criats  
 Torraina  
 Tu Rai  

 Jan Bon  
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Bon Jan  (Ofès): Tognem-hi amb les olives. (Foteta) Fagcides? 
Salades? Escabetxades...? 

 
(En Tu Rai i la Torraina van responent que no amb el cap a cada pregunta) 
 
Torraina  (Dubtant): Eeeeeh! Robades! 
 
Bon Jan : Gobades? (En Tu Rai i la Torraina fan que sí amb el cap) No les 

pgefeguiu compagtides? (En Tu Rai i la Torraina fan que no amb el cap) 
Negociades? (Fan que no) Gobades? (Fan que sí) Ah! D’acog, em disfgesso 
i togno gàpidament.  

 
(Bon Jan surt de l’escenari corrent i torna a l’instant un altre actor, un doble, 
vestit de negre i amb passamuntanyes) 
 
Jan Bon (Agafant l’obridor): Us el togno de seguida. (Gesticulant) Tinc un pla: 

Obgigué el pot, gampinyagué les olives i el tognagué a deixag, ben buit. 
(Riu) Gi, gi, gi! Ningú se n’adonagà. (Riu alçant els braços) Gi, gi, gi! 

 
(Gandhi s’alça, creua l’escenari, s’atura al mig, pontifica i s’asseu a l’altra 
punta) 
 
Gandhi : 

Cogita multum et dice paucum, 
et sapientes te recipiet totum. 

 
(El deixeble fa sonar un instrument. Tradueix) 
 
Deixeble (Renyant): Mahatma Gandhi, permeteu-me: 

Pensa molt i parla poc 
i els savis et faran lloc. 

 
(Fa sonar un instrument. Segueix el mestre a l’altra punta de l’escenari) 
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(Al campament de refugiats la mainada surt de la tenda i es prepara per dormir 
a fora, estirats per terra, mal tapats amb mantes, uns sobre els altres. 
L’Angúnia i en Joan de la Calma els acotxen i es fiquen dins la tenda) 
 
Jan Bon (Riu refregant-se les mans): Gi, gi, gi! 
 
Torraina  (Clavant-li clatellot i empentant l’espia): Prou riure. Apa, apa! No 

sigueu maimó i aneu a rampinyar el POT ara es POT, aprofiteu que dormen. 
 
(En tu Rai i la Torraina es queden seguint amb delit les evolucions de l’espia. 
En Bon s’ajusta el passamuntanyes, agafa l’obridor com si fos un arma, treu 
una llanterna, camina de puntetes, s’amaga darrera els objectes, les cortines i 
la gent, s’arrossega, s’atura, atalaia, fa capgirells com un comando i s’esmuny 
dins la tenda dels refugiats. Surt victoriós amb el pot a les mans, se’l mira 
embadalit i ensopega amb una criatura que dorm. Cau i el pot va per terra) 
 
Pau (Imitant una sirena): Aaaaa... larma! Aaaaa... larma! 
 
Jan Bon (A la criatura): Shhhhht! Guecoi! Quin espinguet de veu! Dogm, 

dogm...  
 
(Jan Bon recull el pot, ensopega i desperta una altra criatura i es queda glaçat, 
dret sobre un sol peu, amb el pot a la mà, a punt de sortir cames ajudeu-me) 
 
Mir  (Imitant una sirena): Maaaaa... ma! Maaaaa... ma! 
 
(L’Angúnia treu el cap per l’obertura de la tenda, surt i avisa en Joan que és 
dins) 
 
Angúnia : Joan, la mainada plora... Joan! (L’estira per un peu, però ho deixa a 

mig fer) Coi d’home! (A la mainada, d’esquenes) Voleu callar, carregosos...! 
 
(Paco, Salaam, Shanti, Irini, Shalom... es desperten els uns als altres i 
comencen a picar els plats amb les culleres donant l’alarma i cridant com 
sirenes. En Joan es desperta i s’ho mira assegut o traient el cap per la tenda, 

3r Acte – 1a Escena 
Missió impossible 

 Gandhi  
 Deixeble  
 Refugiats  

 
 Angúnia  
 
 Joan de la Calma  

 Paus i Paues  
 Criats  
 Torraina  
 Tu Rai  
 Jan Bon  
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traient-se les lleganyes. L’Angúnia fa callar la mainada. S’adona 
del que passa. S’apropa a l’espia, que fa l’estàtua, i el tusta a l’esquena) 
 
Angúnia : Shhhhht! Ep, mestre! Qui sou? 
 
Jan Bon : Eeeeeh... sóc d’una O.N.G., (Aclarint-li) una “ong”. 
 
Angúnia  (Amb suspicàcia): Ah! I... “ong” penseu anar amb el nostre POT? 
 
Jan Bon : Eeeeeh... (Ensenyant l’obridor) sóc d’Obgidogs Sense Fgontegues, 

sí. Obgim pots agueu del món. 
 
Angúnia  (Al públic): Si entenc bé el francès, ha dit que era de Robadors Sense 

Fronteres? (A en Joan) Aquest paio ens vol fotre les olives! (Aferrant-se al 
pot, forcegen) Joan, Joan! Volta’l que l’agafarem viu!  

 
(Els qui aguantaven els llençols els sostenen com dues pantalles i se situen 
cap a la part frontal de l’escenari. L’Angúnia, en Joan i la mainada 
persegueixen en Jan Bon fent voltes per davant i per darrera les pantalles-
llençols) 
 
Jan Bon  (S’atura, forceja, s’enfronta i amenaça amb l’obridor): Pegó si no en 

feu de gués d’aquest pot, si no el podeu obrig! 
 
(Tots corren darrera en Jan Bon i desapareixen darrera els llençols. Gandhi 
s’alça, creua l’escenari, s’atura al mig, pontifica i s’asseu a l’altra punta) 
 
Gandhi :  

Vivit medio anno cum fraude et arte, 
cum arte et fraude vivit altera parte. 

 
(El deixeble fa sonar un instrument. Tradueix) 
 
Deixeble  (Murri): Mahatma Gandhi, permeteu-me: 

Amb art i engany es viu mig any, 
amb engany i art , l’altra meitat 

 
(Fa sonar un instrument. Segueix el mestre a l’altra punta de l’escenari) 
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(En Bon, que ha arreplegat el pot d’olives i l’Angúnia, que sosté l’obridor, es 
retroben un davant de cada pantalla- llençol) 
 
Jan Bon (Melós): Aga, bufona, si em deixes fer segvig un moment el meu 

obguellaunes, faguem festa major. 
 
Angúnia  (Amenaçadora): No t’ho pensis pas, Bon. Prou que et conec, no em 

fotràs pas. 
 
Jan Bon  (Perdonavides): Miga, tu, l’Angúnia ens ha sogtit buscabguegues. 

(Amenaçador) Segà pitjog si t’agueplega la Togaina... 
 
(La Torraina estira en Tu Rai i surten d’escena desentenent-se del conflicte 
dissimuladament) 
 
Angúnia  (Va reculant mentre es defensa amb l’obridor): Bon, no m’amenacis, 

no m’amenacis... o tu te les haurà d’haver amb... amb en Joan de la 
Calma...! 

 
(En Joan de la Calma surt tímidament de darrere la pantalla-llençol, fa veure 
que vol ajudar la seva dona, però la seva mainada l’arreplega i se l’enduen fora 
d’escena discretament. 
 
(Bon persegueix l’Angúnia fins darrera les pantalles. Se senten crits de dolor i 
cops . Els llençols no paren de moure’s. De tant en tant, per sobre els llençols 
es veuen braços que ataquen armats amb el pot d’olives i amb l’obridor. De tant 
en tant els qui aguanten els llençols guaiten encuriosits el que passa allà 
darrera, abaixen els llençols i, durant un instant, es veu als contendents agafats 
pel coll, fent una clau de karate, per terra reblincant-se una cama, estirant-se 
els cabells... Finalment queda tot quiet o els dos contendents marxen derrotats, 
arrossegant-se de quatre grapes per costats oposats cap a fora l’escenari o els 
lacais i els refugiats els desparteixen i se’ls enduen fora l’escena per costats 
oposats. També podrien endur-se’ls en una llitera coberts amb els llençols, o 
els qui aguantaven els llençols podrien fer-los servir per cobrir els dos cossos 
esterrossats) 
 

3r Acte – 2a Escena 
Tragèdia 

 Torraina  

 Tu Rai  

 Criats  
 
 Joan de la Calma  

 Angúnia  
 Jan Bon  
 Refugiats  

 Deixeble  
 Gandhi  
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(Gandhi i el deixeble van darrera les pantalles. Gandhi recull el pot 
d’olives i el deixeble recull l’obridor, es situen drets davant les pantalles-
llençols) 
 
Gandhi  (Adverteix al públic, mostrant el pot d’olives): 

Oculus per oculus effoderan 
et omnes, cecus finiran. 

 
(El deixeble fa sonar un instrument. Tradueix) 
 
Deixeble (Recargolant l’obridor): Com va dir Mahatma Gandhi: 

Ull per ull i... nyeeeec! 
el món acabarà cec. 

 
(Contemplen els objectes amb estranyesa i se’n van de l’escenari: Gandhi tot 
provant d’obrir la llauna, el deixeble fent sonar un instrument repetidament. 
Sona “Give peace a chance”, de John Lennon) 
 
 

Teló 
  



Pel dret!                                                                                                         Lluís Solé i Perich - 2009   

 

 16 

Pel dret! 
 

Localització, escenografia i caracterització 
 
(Una tenda de refugiats, representada per un llençol doblegat sostingut per 
quatre persones, i una casa benestant, representada per un llençol blanc 
sostingut per les puntes per quatre persones que alcen els braços) 
 

Protagonistes 
 
Mahatma Gandhi : 1869-1948. Polític i pensador indi. Denerit i escanyolit. Es 

passa l’estona assegut a terra, contempla els esdeveniments mentre va 
escrivint. És l’oracle de la tribu i dóna bons consells de pau a qui li’n 
demana. Parla en llatí o en algun idioma estranger que parli l’actor. Vestit 
amb un llençol blanc embolicat a la manera de l’Índia. O bé podria portar un 
drap blanc a la cintura, descalç i amb el tors nu. Podria portar ulleres 
rodones i anar rapat o amb una perruca calba. 

 
Deixeble : Segueix com una ombra el mestre Gandhi. Va filant o cabdellant una 

troca de fil blanc. Tradueix al català les sentències que Gandhi fa en llatí o 
en algun idioma estranger. Pot sostenir un bastó llarg del vell mestre. Vestit 
amb un llençol blanc embolicat a la manera de l’Índia. O bé podria portar un 
drap blanc a la cintura, descalç i amb el tors nu. Porta un instrument musical: 
triangle, gong o campaneta. 

 
Angúnia : Enèrgica i decidida, nerviosa, espavilada. Es conforma amb el poc 

que té, però no ho comparteix. No vol disputes, però no busca el pacte i 
l’entesa. No es deixa enredar i defensa el que és seu. Porta faldilla, davantal 
i mocador al coll o al cap, tot una mica vell i espellifat. Porta una olla buida a 
les mans. Descalça o amb sandàlies. 

 
Jan de la Calma : És el patriarca del clan. És un calçasses, vago i dormilega. 

Es mostra insegur i tímid, espantadís. Parla molt a poc a poc. És tranquil i 
parsimoniós fins a fer-te exasperar. No es precipita mai, tot s’ho repensa, ho 
medita i ho deixa per a més tard. Vestit amb una camisa descordada o una 
samarreta esparracada i una armilla. Descalç o amb sandàlies i amb els 
pantalons arromangats. Porta una boina o una gorra a les mans. 

 
Tu Rai : Porta un garrot o un bastó a les mans. Americana fosca, elegant. És 

l’amo de tot. Es queixa per tot i enveja el poc que tenen els altres. 
 
Torraina : Vella geperuda, gemegaire i panteixaire. És una bruixa sinistra, la 

mare d’en Tu Rai. Recolza el seu hereu en tot a l’hora que li retreu la falta 
d’iniciativa i l’esperona a actuar. Té empenta, és manaire, maleducada i 
bruta (te el costum de posar-se el dit al nas i d’escopir a terra). Porta una 
escombra a les mans. 

 
Bon Jan: Digueu-li Bon. Mercenari al servei del darrer que l’entabana. Vestit 

elegant, amb llacet o corbata. Porta ulleres fosques, una llanterna a les mans 
i un escuradents a la boca.  
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Jan Bon : Alter ego d’en Bon Jan. Quan es disposa a fer les missions 

arriscades es posa un passamuntanyes i es vesteix totalment de negre. 
Porta una llanterna. 

 
Paus i Paues (4-8): Són els fills de l’Angúnia i en Joan de la Calma, refugiats 

del Poquistan. Inquiets, tossuts i inconformistes. El nom de cadascú és Pau 
en un idioma diferent. Van escamisats i descalços o amb sandàlies o 
xancletes. 

 
Refugiats (4):  Refugiats del Poquistan. Munten i sostenen els llençols que fan 

de tenda i de pantalla. Van escamisats i descalços o amb sandàlies o 
xancletes. 

 
Pic-pics (4) : Són els lacais d’en Tu Rai. Sostenen el cobricel i paren taula. Són 

llepaculs, burletes i prepotents. S’aprofiten dels altres amb enganys i per la 
força. Van vestits amb gavardina o abric llarg, ulleres fosques i barret. 

 
 
Escenografia   Attrezzo  Vestuari especial  
2 llençols blancs que 

fan de tenda, de 
cobricel i de 
pantalles 

1 taula 
2 cadires 
 

 1 ampolla o porró 
X plats 
X culleres 
1 pot d’olives farcides 
1 tirabuixó/obrellaunes 
1 olla 
1 coixí 
1 llapis i paper 
1 llanterna 
1 triangle/gong/campaneta 

 2 llençols blancs per a 
Gandhi i el deixeble 

1 passamuntanyes 

 


