
 

  
 

 

Lluís Solé i Perich 
2010 

Bacallà 

 



 Bacallà!                                                                                                            Lluís Solé i Perich - 2010.   

 

 1

 

CARNESTOLTES 

QUINZE VOLTES  
 
Carnestoltes quinze voltes 
i Nadal de mes en mes, 
cada dia fossin festes, 
la Quaresma mai vingués! 
 
Tramuntana s'és girada 
cap amunt i cap avall. 
Per les dones xocolata 
i pels homes un buscall! 
 
Carnestoltes en són fredes 
i són de poca virtut. 
Quantes n'hi ha que ballen, ballen, 
amb el ventre sempre buit! 
 
Carnestoltes quan arriba 
no són festes de pietat, 
llicencioses i profanes, 
ocasions de fer pecats. 
 
Quan la barca és arribada 
tothom l'en va a "recibir" 
per les rambles amb gatzara 
les guitarres i el violí. 

 

A SETZE EL PA 
 
A setze el pa; 
a setze el vi; 
el pobre Carnestoltes 
s’acaba de morir. 
 

 

EL DIJOUS LLARDER 
 

El dijous llarder 
botifarra, botifarra; 
el dijous llarder 
botifarra menjaré. 
 
I si és dijous gras, 
botifarra, botifarra, 
i si és dijous gras, 
botifarra menjaràs. 
 

 

ARRIBA CARNESTOLTES 
 

Ara arriba Carnestoltes, 
tots sortim a donar voltes; 
ens posem una disfressa, 
cantem, ballem i fem fressa. 
 

(Cançons populars catalanes) 
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(El menjador o la cuina d’una casa. Cançó de fons. Entra el senyor Llardós. 
Porta un penjoll de llonganisses, una barra de pa, una ampolla o porró, un got, 
un plat... Va cantant, entra i surt de l’escenari tot parant taula. Es frega les 
mans, s’asseu a taula i es posa un tovalló al coll. Entra l’Untall tot cantant, porta 
ganivet i forquilla) 
 

"Carnestoltes quinze voltes 
i Nadal de mes en mes, 
cada dia fossin festes, 

la Quaresma mai vingués!” 
 
Llardós  (Cantant): El dijous llarder, botifarra, botifarra; el dijous llarder, botifarra 

menjaré! 
 
Untall  (Cantant): I si és dijous gras, botifarra, botifarra, i si és dijous gras, 

botifarra menjaràs! 
 
Llardós  (Fregant-se les mans a la roba): Hola, Untall! 
 
Untall : Un tall? (Agafa la llonganissa en talla un tall i es queda l’entera) Ah! 

Prou. Gràcies, de res, senyor Llardós. (Continua cantant, tot content amb la 
boca plena) I fi éf difouf graf, fotifarra, fotifarra, i fi éf difouf graf, fotifarra 
menjaràf! 

 
Llardós : Mira, precisament ara anava a tastar aquesta botifarra, Untall. 
 
Untall : Un tall? (Pica un tros de menjar) Ah! Prou. Si convideu... 
 

Bacallà 

 
 
1r Acte – 1a Escena 
Dijous llarder 

 Llardós  

 Untall  
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(Entra solemnement el patge pregoner seguit del patge de la vara. Es dirigeixen 
al centre de l’escenari. El de la vara pica tres cops amb la vara i el pregoner 
crida) 
 
 
Patge : Aaaaatenció! Aaaaatenció! 
 
Llardós  (S’alça. Al patge, amb la boca plena de pa, apropant-s’hi molt): 

Fiufplau, no cdideu tant. No fem pofadà bé el menjar... 
 
Patge  (Fregant-se els escopits de la cara, amb fàstic): No em parleu amb la 

boca plena, Llardós. 
 
Llardós  (Al patge): Ep! Ep! Ep! Llardós? Sense insultar, eh? (Al públic, fregant-

se les mans al davantal brut) Llardós! Llardós? I com el sap el meu nom? 
Llardós! Precisament avui, que és dijous llarder, celebro el meu sant. Oi, 
Untall?  

 
(En llardós es tapa la boca massa tard, l’Untall ja corre a menjar). 
 
Untall : Un tall? (Pica un tros de menjar) Ah! Sí. Per molts anys. 
 
Llardós  (Mossegant la barra de pa): Ped felebdado, ada anava a fed una 

queixalada... Fi uf ve de guft un tall? 
 
Untall : Un tall? (Pica un tros de menjar desmenjadament) Un i prou. Per no fer 

un despreci... 
 
(El patge s’espolsa les engrunes i es desentén d’en Llardós i de l’Untall. Mana 
al de la vara que piqui tres cops amb la vara i crida) 
 
Patge : Aaaaatenció! Aaaaatenció! Sa Majestat: el rei Carnestoltes!  
 
(En Llardós es tapa les orelles amb molles de pa i se’n torna a seure amb 
l’Untall) 
 

1r Acte – 2a Escena 
Patges 

 Llardós  
 Untall  

 Patge pregoner  

 Patge de la vara  
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(El patge es gira i fa reverència cap al rei, que entra amb aire altiu, acompanyat 
d’un lacai)  
 
Lacai : El rei Carnestoltes, pot dir el pregó... 
 
Carnestoltes : Passa! Lacai! (Apartant el patge amb males maneres, 

esbordifant-lo i puntualitzant) I tant que Nos podem dir... Nos som el rei! Nos 
podem dir i, si cal, Nos ens en podem desdir. 

 
(El lacai apressa el rei amb gestos perquè s’espavili a dir el pregó. El rei 
rebusca per les butxaques i treu un paperot rebregat , s’escura la gola i llegeix 
improvisant). 

 
 

Pregó    
 
Carnestoltes : Habitants... 
 
Lacai : Tants! 
 
Carnestoltes : ...i habitantes... 
 
Lacai : Tantes!  
 
Carnestoltes : ...del poble/barri/col·legi/institut de, de, de... 
 
Lacai : ...de Comesdigui! 
 
Carnestoltes : Distingida concurrència, 
 
Lacai : (Avisant al públic) Si us quedeu, preneu paciència. 
 
Carnestoltes : Bons ciutadans i ciutadanes, 
 
Lacai (Bufant d’avorriment): Si us quedeu, poseu-hi ganes. 
 
Carnestoltes  (Animat): Tarambanes, saltamarges, pelacanyes, cantamanyanes 

reputats o reputades... 

1r Acte – 3a Escena 
Pregó del rei Carnestoltes 

 Llardós  
 Untall  

 Patge pregoner  

 Patge de la vara  

 Rei Carnestoltes  
 Lacai  
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Lacai : ...i també els que no feu política. 
 
Carnestoltes : Us porto... (Exagerant) deu manaments! 
 
Lacai  (Foteta, s’avança un pas indicant amb els dits): El manament primer!  
 
Carnestoltes  (Regirant el full): El primer, el primer... l’he apuntat en un altre 

paper... 
 
Lacai : El manament segon! 
 
Carnestoltes  (Buscant per les butxaques): L’havia apuntat no sé on... 
 
Lacai : El manament tercer! 
 
Carnestoltes  (Fent que força la vista): El tercer, el tercer... no sé què diu ben bé. 
 
Lacai : El manament quart! 
 
Carnestoltes : El quart, el quart... (Atabalat) deixem-lo apart! 
 
Lacai : El manament cinquè! 
 
Carnestoltes  (Perdent l’oremus): Aquí qui mana, jo o vostè? 
 
(El lacai dóna un rotlle al rei. Al públic, sospirant, menystenint la capacitat del rei) 
 
Lacai : O sigui, us porto (Assenyalant-se ell mateix) cinc manaments: 
 
Carnestoltes (Li arrabassa el rotlle i se’l fa seu. Decidit i altiu): 
 
Primer manament:             Mengeu fins a rebentar. 
Segon manament:             Beveu més que un peix. 
Tercer manament:             Renteu-nos menys que un gat. 
Quart manament:             Balleu més que una cadira coixa. 
I cinquè manament:             Canteu fins que escopiu la campaneta. 
 
Signa, rubrica i segella, a mitjans de febrer de l’any darrer, a la vila de, de... 

(Desmenjat) de Comesdigui. 

 
Lacai : El rei Carnestoltes, ha dit, i encara no s’ha desdit! Llarga vida al Rei 

Carnestoltes! Visca sa Majestat! 
 
Patges i lacai  (Cridant): Visca sa Majestat! Visca sa Majestat! 
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(L’Untall s’alça i empeny el rei amb la barra de pa. En Llardós l’ajuda 
empenyent el rei amb la llonganissa. Patges i lacais volen intervenir en defensa 
del rei, però en Llardós i l’untall els mantenen a ratlla usant barres de pa o 
llonganisses com a espases) 
 
 
Llardós  (S’alça i s’apropa al patge, cridant i tapant-se les orelles): Què són 

tants crits! Visca si mai-hi-ha-estat! Visca si mai-hi-ha-estat! Què són tants 
crits! 

 
Untall  (Cridant al rei): Si mai-hi-ha-estat, si mai-hi-ha-estat... que hi vagi i no 

atabali, home! 
 
Carnestoltes  (Espolsant-se i prenent-los la llonganissa i la barra): Llardós, més 

que llardós! M’ompliu d’untalls! 
 
Llardós (A l’Untall, amb to burleta): Mira, el senyor Mai-hi-ha-estat, però sap 

els nostres noms! Llardós i Untall.  
 
Untall : Un tall, i tant! (Agafant el rei per l’espatlla) Veniu, celebrarem dijous 

gras. Si mai-hi-ha-estat, ara hi estarà. 
 
(Agafen el rei de bracet, l’acompanyen a taula i el conviden. S’eixuguen els 
morros i es freguen les mans a la camisa, mosseguen la llonganissa i la barra i 
li ofereix la punta rosegada. Parlen amb la boca plena) 

 
Llardós  (L’anomenen Majestat amb to burleta): Amb el voftdre pedmíf... fi enf 

voleu acompanyar... Maieftat? 
 
Carnestoltes : Oh! (Posant-se bé la corona) Si hi ha festa, Nos i posem la 

gresca. Lacai! Que comenci el carnaval! (Pica de mans) Lacai! Feu venir les 
ballarines... aneu, aneu... (Li dóna el pregó, treu un mocador amb gest 
refinat i l’acomiada). Lacai! Que soni la música! Au! Aneu, aneu...  

 

1r Acte – 4a Escena 
Carnaval 

 Llardós  
 Untall  
 Patge pregoner  

 Patge de la vara  
 Rei Carnestoltes  
 Lacai  
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(El rei pica de mans, el patge pica de mans, l’altre patge pica tres cops amb el 
bastó, el lacai va i ve corrents sense saber què fer primer. Sona una melodia o 
una flauta o els patges posen música com uns punxa discos. Tothom canta, 
balla, menja, beu i festeja) 
 

"Carnestoltes quinze voltes 
i Nadal de mes en mes, 
cada dia fossin festes, 

la Quaresma mai vingués!” 
 
(Surten odalisques dansant al voltant del rei Carnestoltes. Després unes 
s’asseuen a la falda del rei; d’altres, dretes o assegudes als seus peus li fan la 
manicura o li fan moixaines. En llardós agafa una ballarina per la cintura i 
arreplega l’ampolla amb l’altra mà. Tots mengen i beuen. El lacai, els criats i 
l’Untall surten d’escena perseguint les ballarines que els provoquen ballant 
sensualment, però els esquiven. Queden un parell d’odalisques festejant en 
Llardós i el rei Carnestoltes)  

 

1r Acte – 5a Escena 
Disbauxa 

 Llardós  
 Untall  

 Rei Carnestoltes  

 Patge pregoner  

 Patge de la vara  
 
 Lacai  

 Odalisques carinyoses  
 
 Odalisques ballarines  
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(L’Untall torna corrents, espantat. Fa senyals als altres que ve algú i que aturin 
la gresca) 
 
Untall : Ssssst, ssssst! (Esgarrifat, alerta els personatges i el públic) Que ve la 

Quaresma, la Quaresma!  
 
(Entren les ploraneres i la Quaresma. Porten unes graelles o un cabàs en una 
mà i un enciam o una verdura a l’altra, queden astorades davant la disbauxa) 
 
Quaresma : Llardóóóóós! Reietó meeeeeu! Què és aquesta disbauxa? Qui és 

tota aquesta gentota?  
 
(En Llardós fa fora una ballarina que se li arrapa. S’espolsa les engrunes i es 
frega els morros amb la màniga. Els altres continuen la disbauxa com si res) 
 
Llardós : Oh! Iaia Quaresma... això no és el que sembla... són uns amics... i 

unes... amigues... 
 
(Les ploraneres separen la gent a empentes i plantofades) 
 
Ploranera 1 : Ja! Aquestes són amigues de tothom... Pecadooooors! 
 
Ploranera 2 : Llefiscoses, paparres, esgarriacries! 
 
Ploranera 3  (Fent escarafalls amb els braços): S’ha acabat el saca-matraca, 

saca-matraca. Abstinènciaaaaa!  
 
(La Quaresma prem les galtes d’en Llardós i li pessiga carinyosament la 
barbeta. Mira de reüll les ballarines, les assenyala amb dit acusador) 
 
Quaresma : Ai! El meu reietóóóóó estimaaaaat! (Somicant) No toqueu el meu 

reietó que després s’enxerina i no em dorm a la nit. 
 
(La Quaresma i les ploraneres persegueixen i amenacen les ballarines amb el 
que porten a les mans. Surten totes de l’escenari) 
 
Ploraneres 1, 2 i 3 : Pecadooooors! Abstinènciaaaaa! Llefiscoses, paparres, 

esgarriacries! 
 
Quaresma  (Cridant): Us fotré un mal tanto... si us arreplego!  

1r Acte – 6a Escena 
Quaresma 

 Llardós  
 Untall  

 Rei Carnestoltes  
 
 Quaresma  
 
 Ploraneres  

 Odalisques carinyoses  
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(En Llardós, resignat, s’asseu amb en Carnestoltes i l’Untall i tornen a menjar i 
beure) 
 
 
Carnestoltes : Tenien molt carinyo per donar aquelles noies... Eh! Nois? I eren 

nervioses... 
 
Llardós : I ben sordes... 
 
Untall : Sordes? 
 
Llardós : Sí, sí, les he pessigat al cul i no sentien res, ni deien res... 
 
Untall : Ah! Si no deien res, també devien ser mudes. 

 

1r Acte – 7a Escena 
Abstinència 

 Llardós  
 Untall  
 Rei Carnestoltes  
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(Tornen la Quaresma i les ploraneres. Remuguen, maldiuen i assenyalen per 
on han fugit les ballarines i s’encaren amb en Llardós, l’Untall i en Carnestoltes) 
 
Quaresma : Què són aquestes porqueries que mengeu? 
 
(Una ploranera forceja amb en Carnestoltes, li pren la llonganissa, la porta fora 
de l’escenari i torna)  
 
Ploranera 1 : Fora les botifarres, que porten colesterol! 
 
(La Quaresma corre per l’escenari cridant escandalitzada alçant els braços i 
l’enciam i adreçant-se amenaçadorament al públic) 
 
Quaresma : Enciam i bacallààààà! Bacallààààà i a callaaaaar! 
 
Llardós : Oh! Va, a callar. Va, a callar. Però poc que dèiem res nosaltres... 
 
(Una ploranera clava clatellot a en Llardós. Li pren la barra, la porta fora de 
l’escenari i torna) 
 
Ploranera 2 : ...i poc pa, que us pujaran els triglicèrids.  
 
(La Quaresma corre per l’escenari cridant escandalitzada alçant els braços i 
l’enciam i adreçant-se amenaçadorament al públic) 
 
Quaresma : Enciam i bacallààààà!! Bacallààààà! 
 
Untall : Callem, callem... 
 
(Una ploranera vessant per terra el líquid del got de l’Untall. Li pren l’ampolla o 
el porró, ho porta fora de l’escenari i torna) 
 
Ploranera 3 : ...i gens de vi, que tindreu àcid úric...  

 
(El rei Carnestoltes s’enfronta a la Quaresma i les ploraneres. En Llardós i 
l’Untall s’apropen al rei Carnestoltes per donar-li suport) 
 
Carnestoltes : Quatre dies que vivim, no cal pas que mirem prim... poc peix i 

cap verdura! 
 
Quaresma  (Enxerinada, alçant la mata d’enciam): Bacallààààà! I, si no, 

enciaaaaam! 

1r Acte – 8a Escena 
Dejuni 

 Llardós  
 Untall  
 Rei Carnestoltes  

 Quaresma  
 
 Ploraneres  



 Bacallà!                                                                                                            Lluís Solé i Perich - 2010.   

 

 11

 
(Les ploraneres s’interposen entre la Quaresma i els homes) 
 
Ploranera 1 (A tots tres): Això, això, una bona purga, és el que us convé.  
 
Ploranera 2 : Purga? Purga i dejuni! 
 
Ploranera 3 : Purga? Dejuni? Purga, dejuni i abstinència! 
 
Quaresma : Ja us espavilaré, jo! Enciaaaaam! 
 
Ploraneres 1 2 i 3  (Rítmic, amenaçadores): Ba-ca-llà! En-ci-am! Ba-ca-llà! En-

ci-am! Ba-ca-llà! 
 
(Les ploraneres envolten el rei que intenta fugir o amagar-se sota la taula. La 
Quaresma alça l’enciam com un arma. S’abraona contra en Carnestoltes. 
L’agafa pel coll. Li entafora la mata d’enciam a la boca. En Carnestoltes 
s’ennuega. En Llardós i l’Untall reculen, astorats, arrossegats per les 
ploraneres . Queden garrativats, glaçats, immòbils com estàtues contemplant la 
tragèdia que s’esdevé a càmera lenta. Les ploraneres animen amb gestos i 
envolten la Quaresma, que té en Carnestoltes vençut i estirat a terra. En 
Carnestoltes, agonitzant, s’incorpora sobre el colze amb la boca plena de fulles 
d’enciam, amb una mà al coll i l’altra sostenint les restes de la mata d’enciam) 
 
Carnestoltes : Nooooo! Enfiam nooooo! Afstinènfia nooooo! (Agonitzant, va 

esfullant l’enciam) No hi eftic acoftumat, ferà la meva fi... (Fa els últimes 
espeternecs i queda immòbil estirat a terra). 
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(La Quaresma i les ploraneres s’aparten d’en Carnestoltes espolsant-se les 
mans i felicitant-se per la feina feta.  
 
Llardós  (Esverat): Fem cridar el doctor Cendra, encara el podrà desembussar.  
 
(En Llardós es queda mirant de revifar en Carnestoltes. L’Untall surt corrents i 
torna manant la pressa al doctor. Tothom mira l’escena expectant, rebregant-se 
les mans i les vestidures. Entra el doctor Cendra, maimó, pren el pols del canell 
del rei Carnestoltes, fa que no amb el cap, deixa anar el canell, sense cura, 
l’ausculta, torna a negar amb el cap, s’alça, es posa el barret o la mà al pit, 
acota el cap en senyal de dol) 
 
Infermer/a 1  (Traient llapis i bloc per apuntar): Doctor Cendra, què té? 
 
Dr. Cendra (A l’ajudant, prepotent, puntualitzant): Voldrà dir, què tenia... 

Apunti, apunti, xitxarel·lo! (Dicta): Jo, Doctor Cendra, medicus clinicus, cum 
laude... 

 
Infermer/a 1  (A l’altre infermer/a): Què diu que quèèèèè? 
 
Infermer/a 2  (Alliçonant): Que és meeeeetge... 
 
Dr. Cendra : Apunti, apunti, jove... especialista en en-do-cri-no-lo-gi-a...  
 
Infermer/a 1  (Mirant-se’ls estranyat): En quèèèèè? 
 
Infermer/a 2 : En mals de paaaaanxa! 
 
Dr. Cendra : Apunti, apunti... Certifico que el pacient... Esborri, esborri... Vull dir: 

ex-pacient... Ha patit un empatx d’enciam (Va mostrant restes d’enciam amb 
unes pinces), massa fibra i sobredosi de vitamines. Ergo, diagnosticum jacta 
est... in dies cinerum... 

 
(L’infermer/a va de bòlit apuntant i, amb gestos, demana explicacions i ajuda a 
l’altre infermer/a) 
 
Infermer/a 1  (Al doctor): Ep! Mestre! A poc a poc, eh!  
 
Infermer/a 2 : Tu apunta, que ara dirà com està el pacient. 

 

1r Acte – 9a Escena 
Dimecres de cendra 

 Llardós  
 
 Untall  

 Rei Carnestoltes  
 Quaresma  

 Ploraneres  
 
 Dr. Cendra  
 
 Infermers/es  
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Dr. Cendra : Apunti, apunti... Diagnòstic: El rei Carnestoltes (Pausa tràgica) no 
belluga i fa mala cara... (Assenyalant el rei) quod erat desmostrandum. 

 
Quaresma  (Al doctor, exasperada): Però és mort o no? 
 
Dr. Cendra  (Tusta el difunt amb el peu i proclama solemnement): Mortus est... 

qui non respirat. 
 
Quaresma : Què diu que quèèèèè? 
 
Infermer/a 2 : Que és mort i ben mooooort. 
 
Dr. Cendra  (Assenyalant la Quaresma i les ploraneres, cridant): Requiescat in 

pace. 
 
Quaresma  (Defensant-se): Jo no he sigut! 
 
Infermer/a 2  (A la Quaresma i les ploraneres): Nooooo! Que diu que descansi 

en paaaaau. 
 
Quaresma : Jo, rai. Prou que hi descanso, en pau. Era abans amb tot aquell 

xarbot que no descansava. 
 
Dr. Cendra : Senyores, el meu sentit condol. 
 
(El doctor Cendra i els/les ajudants se’n van després de donar la mà a tots les 
presents, les ploraneres els acompanyen fins a sortir d’escena) 
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Llardós (Despectiu): Què... què n’hem de fer d’aquest sac d’ossos?  
 
Untall  (Tustant-lo amb el peu): Per mi, ja el poden enterrar... 
 
Quaresma  (Sàdica): Enterrar-lo?! Ah, no! Porteu alguna cosa per cremar-lo. 
 
(La Quaresma pica de mans. Torna una ploranera encenent un llumí o un 
encenedor) 
 
Quaresma (Despectiva): On vas amb això? Amb això ni l’escalivarem! Ah, no! 

Porteu alguna cosa per cremar-lo. 
 
(La Quaresma pica de mans. Torna una altra ploranera amb una paella) 
 
Quaresma (Despectiva): I tu on vas amb això? Em teniu fregida! Porteu alguna 

cosa per cremar-lo. 
 
(La Quaresma pica de peus. Torna una altra ploranera amb un torrapà a les 
mans) 
 
Ploranera 3 : He trobat això...  
 
Quaresma (Enfurismada, agafa un ganivet de sobre la taula): Ah! Molt bé! Un 

torrapà! Però primer l’haurem de fer a llesques... no et sembla!? 
 
(De sobte entren lacais i patges, tristos, lents i solemnes. Carreguen el difunt 
rei Carnestoltes en un carretó o l’arrosseguen i se l’enduen fora de l’escenari. 
Les ploraneres amaguen el torrapà, el ganivet, l’enciam... i dissimulen plorant 
escandalosament. Marxen rere el seguici fúnebre. En Llardós i l’Untall van al 
final del seguici, però tornen per arreplegar menjar i beure i s’hi reincorporen) 

1r Acte – 10a Escena 
Dimecres de cendra 

 Llardós  
 Untall  
 Rei Carnestoltes  

 Quaresma  
 
 Ploraneres  
 
 Lacai  
 
 Patges  
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(Escenari: Una sabateria. Entren els sabaters, obren la botiga i paren el taulell: 
una taula coberta amb una tela. Cadascun raspalla una sabata i la frega amb 
un drap que porta penjant al muscle o a la cintura. Endrecen l’espai, mouen la 
taula i li canvien les estovalles per una tela que penja fins al terra per 
reconvertir-la en un mostrador. Preparen les cadires per als clients, alineant-les 
de costat, i els treuen la pols. S’esperen rere el mostrador distrets: raspallant, 
apamant, cordant, feinejant, endreçant, ajupint-se sota el mostrador. Entra la 
Quaresma tota decidida, porta una pala i, a l’altra mà, una sardina, o només 
l’espina. Crida i pica el terra amb la pala) 
 
Quaresma : Ah! Maria! Que hi ha algú? Ah! Maria! Sabater!? Sabater, necessito 

seeeeet sabates! 
 
(Els sabaters deixen les sabates, es freguen les mans, i es miren la Quaresma 
de dalt a baix. Ella, recolzada a la pala, se’ls mira de baix a dalt, altiva) 
 
Sabater 1 : Caram! Vella Quaresma, seeeeet sabates?! I on heu d’anar tan ben 

calçada? 
 
Quaresma : M’he de mudar per anar a enterro. Necessito seeeeet sabates... 
 
Sabater 2 : Seeeeet!?  
 
Sabater 1 : Deveu anar molt lluny que necessiteu seeeet sabates... 
 
Quaresma : He d’arribar fins a la Pasqua. Sí, he de passar seeeeet setmanes. 
 
Sabater 2  (Decidit, aprofitant l’avinentesa): Serà llaaaaarg de passar...! Ja cal 

que us calceu! 
 
Sabater 1  (Desmenjat): A enterro, heu dit que aneu? I a qui enterreu? 
 
(Plora, dóna la pala al perruquer i ensenya la sardina al palmell de la mà o fa 
veure que sosté suaument una sardina imaginària i acompanya els comentaris 
gesticulant i acaronant la sardina) 
 
Quaresma : He d’enterrar la sardina. Tanta companyia que em feia la sardina... 

i em mirava amb aquells ulls desorbitats... que li sortien de les conques... i 
boquejava... i ella movia la cua... i em mirava com si em volgués parlar... Ai! 
Tanta companyia que em feia! I es va quedar així... enfavada, amb la boca 
badada. 

 
(La Quaresma obre molt la boca i els ulls i queda immòbil fins que un sabater la 
desencanta) 
 

2n Acte – 1a Escena 
Enterrament de la sardina 

 Sabaters  
 Quaresma  
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Sabater 2 : Ep! Mestressa! Espavileu-vos que la sardina ja put! (Es tapa el nas 
fent pinça amb els dits) I si heu d’esperar fins a Pasqua per enterrar-la... 
encara falten quaranta dies! Només en quedarà l’espina! 

 
Quaresma  (Tràgica, lamentant-se amb la mà al front): Fí, fí, sempre em 

quedarà l’espina clavada. (Rautant-se les dents amb un dit. Escup) Pfe, pfe! 
Val més que enterri la sardina avui mateix. 

 
(Un sabater torna la pala a la Quaresma) 
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(Un sabater pica de mans. Entren les dependentes en fila. Porten set capses 
de sabates, cadascuna amb una sabata exposada sobre la tapa. Es queden 
alineades esperant ordres dels sabaters. Els sabaters preparen una cadira al 
mig de l’escenari, descalcen la Quaresma de les dues sabates que porta i li van 
emprovant o mostrant les altres cinc. La Quaresma menysprea tots set models 
de calçat mentre, enfadada, pica amb la pala que fa servir de bastó. Els 
sabaters van cridant les dependentes, una a una. La Quaresma rondina i va 
descartant cada model de sabates. Tira capses i sabates pel cap de les 
dependentes que van abandonant l’escena plorant) 
 
Sabater 1 : Doncs fem-ne via! (Pica de mans) Sabatetes, sabatilles, sabatots i 

sabatasses...  
 
Sabater 2 : Preu per preu, sabates grosses!  
 
Quaresma : Aquesta és massa de mudar... Ai! Massa senzilla... Ves! Massa 

plana... On vas! Massa dura... Ui! Massa taló... Vaja! Poca punta... Aquesta 
sí, però no, és massa... massa... massa... no sé si m’entens? 

 
(El sabaters, fastiguejats, llencen l’última capsa i les sabates abans que ho faci 
la vella i s’aparten, desesperats, enfadats, xutant l’escampall de calçat i capses 
que hi ha pel terra) 
 
Quaresma : Galifardeus! On aneu? No em deixeu aquí, no puc pas anar 

descalça! 
 
(Tornen els sabaters. Acompanyen la Quaresma fins darrera la taula-
mostrador) 
 
Sabater 1  (Fals, llagoter): Miri, miri, senyora Quaresma, vingui. Rere el 

mostrador tenim l’últim model de sabatot... vingui, vingui... 
 
Sabater 2 : Ens acaba d’arribar de València. 
 
Sabater 1  (Afalagador): Ja us aguanto la pala. Ajupiu-vos que són a la lleixa de 

sota... 
 
(Els sabaters esterrossen la vella Quaresma d’un cop de pala. Piquen de mans 
cridant les dependentes, que tornen i s’enduen la vella Quaresma arrossegant 
o a coll. Els sabaters es queden a endreçar les sabates i després se’n van) 

2n Acte – 2a Escena 
La fi de la Quaresma 

 
 Dependentes  

 Sabaters  
 Quaresma  
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(Entra l’enterramorts o un lacai: Amb el ceptre del rei pica rítmicament la pala 
que porta. El segueix el notari o un patge que descargola el rotlle del testament. 
Caminen al compàs i pregonen amb veu cançonera i planyívola) 
 
Enterramorts  (Repic): A seeeeetze, a seeeeetze, a seeeeetze el vi... 
 
Notari : El pobre Carnestoooooltes, s’acaba de morir. 
 
Enterramorts  (Repic): Escolteu, bona geeeeent!  
 
Notari : De Sa Majestaaaaat, el testameeeeent. 
 
Enterramorts  (Repic): Escolteu, bona geeeeent! 
 
Notari : Les darreres paraules del rei Carnestoltes. 
 
Enterramorts (Repic): Mentre li cantem les absoooooltes. 
 
Notari : Sabent que només viuria si no es moria... Un dia que patia un tropell i 

no estava fi... 
 
(L’enterramorts es posa la mà al cor com si tingués un atac) 
 
Enterramorts : Ai! Què tinc? Ai, què tinc? I l’endemà era mort! 
 
Notari : ...del seu puny i lletra va deixar escrit i va dir: 
 
(Situen la taula al centre de l’escenari. El notari es disposa a llegir el testament 
del rei. L’enterramorts, recolzat a la pala, se l’escolta capcot, solemne) 
 
Notari : (Llegeix el testament) 

3r Acte – 1a Escena 
Testament d’en Carnestoltes 

 
 Enterramorts  
 
 Notari  
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Testament 
 
Jo, el rei Carnestoltes, tenint el cap espès, com sempre, i llengua esmolada, 
com mai, en aquests moments de les escorrialles de la meva existència, ara 
que sóc a punt de fer cloc i piu, us vull deixar en testament les sobralles de la 
meva vida.  
 
Deixo (Pausa dramàtica): Tota la feina per fer, (Pausa dramàtica) i molts calers 
a deure! 
 
I també deixo als meus hereus i pubilles el que he estalviat tots aquests anys: 
 
(Veu trista. Mentre l’enterramorts va posant un sarró de cada cosa sobre la 
taula)  
 
Un munt de vergonya que no he tingut. 
Un gavadal de seny que m’ha arribat tard. 
Una embosta de respecte que no em mereixo. 
Un sac de paciència que m’he estalviat. 
I tota l’educació que no he gastat. 
 
Ah! I quatre consells us haig de dar: 
 
(Parla imperativament, enèrgic, mentre l’enterramorts compta amb els dits) 
 
Balleu-ne més que no en toquen. 
Mengeu bé i cagueu fort i no temereu la mort. 
No ajupiu la carcanada i feu vida regalada. 
Viviu dels pares fins que pugueu viure dels fills. 
I, sobretot, mai feu res que pugui fer un altre! 
 
Sa Majestat Carnestoltes, va dir (Compungit, amb la mà al pit), i ja no se’n pot 
desdir. 
 
A mitjans de febrer de l’any darrer, a la vila de Comesdigui. 
Signat, rubricat, segellat i s’ha acabat! 

 
Enterramorts  (Al públic, fent gestos perquè se’n vagin): Apa, apa! Cadascú a 

casa seva... 
 
Notari : ...o a una altra, però que no sigui la meva. 
 
(Se’n van compungits l’enterramorts i el notari) 
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(En Llardós i l’Untall travessen l’escenari de bracet, cantant i ballant 
“Carnestoltes quinze voltes...”. Les ploraneres travessen l’escenari portant 
amunt i avall la Quaresma esterrossada en un carretó i lacais i patges porten 
en Carnestoltes pengim-penjam en un altre carretó. Odalisques i altres 
personatges fan una coreografia al voltant d’en Carnestoltes i la Quaresma) 
 

"Carnestoltes quinze voltes 
i Nadal de mes en mes, 
cada dia fossin festes, 

la Quaresma mai vingués!” 
 
 

Teló 

3r Acte – 2a Escena 
Cada dia fossin festes 

 Llardós  

 Untall  

 Quaresma  

 Ploraneres  

 Carnestoltes  

 Patges i lacais  

 Odalisques  

 Altres  
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Bacallà 
 

Localització, escenografia i caracterització 
 
(Primer escenari: Un menjador o una cuina. Segon escenari: Una sabateria) 

 
Protagonistes 

 
Carnestoltes : Alegre, arrauxat, festiu, baliga-balaga, vanitós, refinat. Porta 

capa i corona i un ceptre a les mans. 
 
Quaresma : Rondinaire, geniüda, malcarada, despitosa, contundent. Parla 

cridant, mana molt i res li està bé. És l’àvia d’en Llardós. Vella, vestida com 
una pagesa catalana, molt pobra o molt rica. Calçada amb dues sabates 
diferents. Duu verdura a les mans: una mata d’enciam, d’escarola o de 
bròquil o bledes... o un bacallà sec de cartró i una graella. 

 
Ploraneres/comares (3) : Són una còpia de la Quaresma. Ploren, gemeguen, 

es queixen i fan escarafalls per tot. Donen suport incondicional a la 
Quaresma i l’ajuden a portar i sostenir l’attrezzo. Porten vestits foscos. 

 
Llardós : Panxacontent, calmós. Panxut. Vesteix davantal de cuina i tovalló al 

coll. Porta barres de pa i llonganisses, una ampolla i un got. 
 
Untall : Viu, espavilat, bellugadís. Panxut. Vesteix gorra, camisa blanca i 

armilla. Porta un ganivet i una forquilla. 
 
Patge pregoner : Solemne. Anuncia l’arribada del rei i difon els missatges 

reials. Vestit amb capa, barret estrafolari i botes. 
 
Patge de la vara : Solemne. Porta una vara llarga i, picant a terra, anuncia i 

avisa el que sigui quan li manen. Vestit amb capa, barret estrafolari i botes. 
 
Lacai (1 o 2) : Burleta. Enganxat com una ombra, a un pam de la figura del rei. 

Serveix en Carnestoltes, li porta i li sosté tot (capa, discurs, plat, menjar). 
Vestit amb capa, barret estrafolari i botes. 

 
Ballarines (3 mínim) : Alegres, balladores, mimoses, descarades, estrafolàries, 

provocadores. Van pintades i disfressades de diverses maneres. 
 
Doctor Cendra : Maimó, distret, barroer, desganat. Parla amb llatinismes i 

tecnicismes. Porta bata blanca i barret. A les mans un maletí i unes pinces 
de cuina. 

 
Infermer/a (2) : A les ordres del metge. Segueixen amb interès tot el que fa i 

l’obeeixen a ulls clucs, encara que discrepen de tot. Vesteixen bata blanca, 
mascareta i guants. Porten un carretó per endur-se en Carnestoltes. Un és 
curt de gambals o amb pocs estudis. L’altre va traduint les llatinades i 
tecnicismes del doctor. Porten xeringa, tenalles, serra... 
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Sabaters (2) : Refinats, sensibles, pacients, cobdiciosos. Pentinats i vestits ultra 
moderns. Porten un llapis a l’orella i un drap a la cintura. Una sabata a les 
mans i un raspall. 

 
Dependentes (5 o 7) : Treballen per als sabaters. Vesteixen arreglades i 

mudades amb roba dels seus pares o mares. Porten una capsa de sabates, 
cadascuna amb una sabata exposada sobre la tapa. 

 
Enterramorts (1 o 2) : Trist, pèssim, lent, cançoner. Mudats. Americana i 

corbata fosca. Porta una pala i un sarró amb cinc bosses. 
 
Notari (1 o 2) : Seriós, altiu, eixut. Porta el rotlle del testament. Vesteix mudat 

amb americana i barret. 
 
 

Escenografia   Attrezzo  Vestuari especial  
1 taula 
3 cadires 
2 estovalles 
1 ampolla o porró 
1 got 
1 plat 
1 ganivet 
1 forquilla 

 2 enciams o verdures 
2 llonganisses 
1 torrapà (de llar o elèctric) 
1 capsa de llumins 
1 paella 
1 pala 
2 raspalls de sabates 
1 drap 
7 capses de sabates 
7 sabates diferents 
1 maletí 
1 xeringa 
1 serra 
1 tenalles 
1 pinces de cuina 
2 rotlles: pregó/testament 
1 sarró amb 5 bosses o 

caixes 
1 carretó 
 

 4 capes 
1 corona 
1 ceptre 
1 bastó 
2 bates blanques 
2 mascaretes de metge 
2 parell de guants de plàstic 
1 barret 
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La tradició 
 
Dijous gras o llarder  és el primer dia del Carnaval. És tradició d’aquest dia 
menjar carn i viandes abundoses de llard (greix) que estaran prohibides durant 
els quaranta dies següents de quaresma, com la botifarra: d’ou, blanca, negra, 
dolça o la truita de botifarra. Qualsevol àpat també se sol acompanyar amb 
coca de llardons o greixons. 
 
Rei Carnestoltes  és el centre de les festes carnavalesques. Cada any apareix 
el dissabte de carnaval i llegeix el pregó  reial segons el qual sa majestat dóna 
permís per passar-s'ho bé sense limitacions. És el moment dels balls i les 
desfilades de disfresses que simbolitzen el que té d’incert i variable l’estatus 
social. El caos i la bogeria només duren fins el dimarts. Aquest dia la gent 
s'adona que tant desordre no és bo. En un judici públic, el rei és declarat 
culpable de tot i se'l condemna a mort. Després de llegir el seu testament  se'l 
crema en públic. A partir de la mitjanit del dimarts s'acaba la festa i comença la 
quaresma. 
 
Vella Quaresma  (coneguda com a Jaia Corema a Mallorca i com a Jaia 
Serrada en altres llocs) representa el sacrifici, les dificultats de la vida i tot allò 
que és desplaent. Adopta la forma d'una vella arrugada i xaruga, amb set 
cames que va perdent d'una en una a mesura que van passant les setmanes 
de Quaresma. Durant els dies de carnaval el rei Carnestoltes i la vella 
Quaresma mantenen una lluita. La vella Quaresma acaba guanyant i 
s'abandonen les lleis del rei Carnestoltes. 
 
Enterrament de la sardina  és una cerimònia que posa fi a la disbauxa i a la 
gresca del Carnaval i inicia el temps de dejuni i d'abstinència i de penitència de 
Quaresma. Enterrar és una forma simbòlica d'oblidar, d’acomiadar-se, de 
perdre... La sardina era una manera col·loquial d'anomenar l'espinada o la 
carcanada del porc, que tradicionalment s'enterrava just abans de començar la 
quaresma per simbolitzar que s'entrava en un període de privacions. Els 
banquets, la festa boja i el desordre donen pas a l'ordre, a la calma. Segons la 
tradició, els menjars abundants es canvien per un règim de sopes amb oli, 
verdura i aigua. 
 
Dimecres de cendra  (dies cinerum) és el primer dia de la Quaresma per a 
catòlics, protestants i anglicans. S’esdevé quaranta-sis dies abans de Pasqua. 
Dura set setmanes, però se’n descompten els diumenges, en que és permès 
menjar peix. Són festes variables, la Pasqua ha de coincidir amb el primer 
diumenge després de la primera lluna plena de primavera. Per tant, el dimecres 
de cendra pot variar entre el 4 de febrer i el 10 de març. 


