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El dimoni escuat 
 
Allà sota una penya n’és nat en Jesuset, nuet, nuet (2) 
N’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! (2) 
La Verge en responia: per falta d'abriguet, pobret, pobret, 
per falta d'abriguet! 
Pastors hi arribaren allà a la mitja nit, cric-cric, cric-cric! (2) 
Veient que tots hi anaven, del gran fins al més xic, cric-cric, cric-cric, 
del gran fins al més xic. 
Els pastorets s'engresquen i ballen tot sonant, galant, galant! (2) 
Ballets i contradances per fer alegrar l'Infant, galant, galant, 
per fer alegrar l'Infant. 
A prop d'allí passava un dimoni escuat, patrip, patrap! (2) 
Sentint tanta gatzara a dins se n'és ficat,patrip, patrap, 
a dins se n'és ficat! 
Els pastorets en veure'l s'hi tiren al damunt,patim, patum! (2) 
I tantes n'hi mesuren que el deixen mig difunt, patim, patum, 
que el deixen mig difunt! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=u1PG9yRqEfo (AAMMLAFACTORIA) 
https://www.youtube.com/watch?v=C-7TmOU58Xo 
http://pelsnens.blogspot.com.es/2007/12/nadala-el-dimoni-escuat.html 

L’àngel i els pastors 
 
Pastorets de la muntanya 
que viviu amb gran recel, 
amb gran recel; 
desperteu, veniu de pressa, 
que ja és nat el Rei del Cel. 
 
Cap al migdia 
canta i refila, 
toca Pasqual, 
repica el timbal: 
Ram-pa-ta-plam! 
Ram-pa-ta-plam! 
Que en són festes d'alegria: 
Pasqües Santes de Nadal. 
 
—Què és aquest soroll que sento 
a aquesta hora en el corral? 
Espereu, que si jo baixo, 
sabreu qui és en Pasqual! 
 
—Ai, Pasqual, no t'hi enfadis, 
que sóc un àngel del cel, 
que aquí vinc per anunciar-vos 
que ja és nat el Rei del cel. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=b4PE-_133vo (Pilar Corrons) 
https://www.youtube.com/watch?v=h6M6qdMahEw&index=8&list=RDiufDyij65RM (Mercè Minguell) 

https://www.youtube.com/watch?v=u1PG9yRqEfo
https://www.youtube.com/watch?v=C-7TmOU58Xo
http://pelsnens.blogspot.com.es/2007/12/nadala-el-dimoni-escuat.html
https://www.youtube.com/watch?v=b4PE-_133vo
https://www.youtube.com/watch?v=h6M6qdMahEw&index=8&list=RDiufDyij65RM
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Satanàs  
no té nas 

 

 
Escena primera 
Gratera 

 Banyeta  
 Satanàs  
 Pere Botero    Dimonis  

 
(Sona la nadala popular catalana “El dimoni escuat”. S’obre el teló. Diverses 
calderes i perols sobre el foc. Llosses i forquetes per a remenar els perols. 
Flames esparses arreu. Piles de llenya. En un racó el forat de l’infern per on 
entren i surten en Banyeta i altres dimonis que acaben de muntar 
l’escenografia, traginen llenya, tiren coses a les calderes: verdures, 
llonganisses, una barra de pa, una sabata, un nino, roba interior, una sabata... 
ho remenen i ho tasten. A les profundes cavorques de l’Avern Satanàs esmola, 
parsimoniós, les forquetes en un costat de l’escenari. Meditatiu, distret, prova si 
punxen. Per l’altra banda treu el cap en Pere Botero) 
 
Pere Botero: (Traient el cap per un lateral) Ah, Mariiiiia! Ah, Mariiiiia! 
 
Satanàs: (Al públic, sobresaltat, posant-se en guàrdia) Eh? Com hi ha món, 

juraria que aquí a l’infern he sentit pronunciar un nom de Santa! 
 
Pere Botero: Ah, Mariiiiia! Ah, Mariiiiia! Ah, Mariiiiia! 
 
Satanàs: (Parant l’orella, enrabiant-se) Sí, sí... Fúries de l’infern! Sento noms 

reconsagrats! 
 
(En Banyeta s’atura a escoltar i s’apropa darrere Satanàs, deixant caure a terra 
un feix de llenya en sentir parlar de Dèu. Satanàs es regira espantat, amb un 
cobriment de cor s’arrapa el pit) 
 
Pere Botero: Déééééu vós guard! Ah, Mariiiiia! Dééééééu vós guard! 
 
Satanàs: (Recula) Aaaaah! Mala bèstia! Banyeta, quin espant m’has fotut! 
 
Banyeta: Oh, mestre! És feina dels dimonis, espantar la gent... (fent banyes 

amb els dits) Uuuuu! Uuuuu! Sóc una fúria de l’Infern. Oi que sí? Oi que 
espanto? Uuuuu! Uuuuu! 
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Satanàs: (Fotent-li clatellot i fent-lo recular punxant-lo amb la forca) El que 
m’espanta de tu, Banyeta, és que siguis tan llarg de cua i tan curt de 
gambals! 

 
Banyeta: (Mirant-se i agafant-se la cua per sota les cames) Curt de gambals? 

Però si sembla que tingui tres cames! 
 
(En Pere Botero entra i se’ls apropa per darrere, dóna cops al maletí i crida 
provocant un gran ensurt als diables. Mostra el maletí amb el rètol: “Pere 
Botero, negocis espantosos”) 
 
Pere Botero: (Cridant) Déu vós guard, Satanàs! (Fent-li reverència) Déééééu 

n’hi do quina “enflama” teniu (Tocant-li insistentment la banya). Poc que us 
convé tanta irritació; us perjudicarà l’“enflama”. (Desaprovant l’entorn) I aquí 
a baix a l’Infern calareu foc amb tanta flama. Valga’m Déééééu. 

 
Satanàs: (Corre tapant-se les orelles) Aaaaah! Com s’ha de dir que a l’infern 

no es pot parlar de déus ni de coses divines?! 
 
Pere Botero: Ah, sí? I per quin sant? 
 
Satanàs: (Al públic, gratant-se desesperat) Té, ja hi torna, ja hi torna. 

(Alliçonant en Pere Botero, posant-li el braç al voltant de l’espatlla) No veus, 
Pere Botero, que els noms sagrats ens fan coïssor? Tu, fa poc que ets a 
l’Infern i encara, encara... 

 
Pere Botero: Oh, no m’estranya que us piqui. (Fent tastets d’un perol o bufant-

ne les brases) Tan envoltats de foc, deveu estar escaldat... A fe de Déééééu 
que els dimonis teniu una bona creeeeeu! 

 
(Satanàs es grata furiosament i comença a repartir clatellots a un i altre) 
 
Banyeta: (Picant el terra amb la forca) Pere Botero, heu dit una veritat com un 

temple! (Tapant-se la boca i gratant-se) Ai que se m’ha escapat, que aquí no 
es pot parlar de temples, re ira de Déu! (Tapant-se la boca i gratant-se) 

 
Pere Botero: Quin patir que feu aquí baix! (Murri) Veeeeerge dels Set Dolors i 

de la Vera Creeeeeu! 
 
Banyeta: (També es comença a gratar) Pere Botero, o calles o hi haurà sang i 

fetge! 
 
Pere Botero: Sang i fetge, Banyeta? No grateu tan fondo! (Murri, borinant-lo 

amb el dit) Veeeeerge Santíiiiissima! 
 
(Satanàs i en Banyeta es recargolen per terra gratant-se furiosament) 
 
Satanàs: (A en Pere Botero) Mala ànima! Poll d’esquena! Criatura maligna! 
 



Satanàs no té nas                                                                                   Lluís Solé i Perich - 1990 

 4

Banyeta: Pere Botero, no digueu més noms de sants! Per l’amor de Déééééu! 
(Tapant-se la boca i gratant-se) Ja se m’ha tornat a escapar. 

 
Pere Botero: (Pèrfid) No cal que poseu el crit al Ceeeeel! Deveu tenir el Sant 

d’esquena... 
 
(Satanàs s’alça corrent intentant gratar-se l’esquena. En Banyeta hi acut i el 
grata amb les forquetes) 
 
Satanàs: L’esquena. Ui, ui! L’esquena... Banyeta grata’m l’esquena! Ui, ui! 

Afanya’t! Més amunt... més amunt... no tant... no tant... Aquí, aquí! Aaaaa...! 
 
Pere Botero: (Ajudant en Banyeta a gratar Satanàs) Si que teniu la pell prima, 

Satanàs. Gràcies a Déééééu que us passa la coïssor. Com hi ha Déééééu 
que em fèieu patir. 

 
Satanàs: (Regirant-se agafant en Pere Botero per les solapes) Llamps roents! 

Pere Botero, tu sí que, si no vigiles, te’n faràs la pell... 
 
Pere Botero: La pell rai... (Mostrant el maletí, compungit, amb veu ofegada) 

L’ànima, me n’he fet. Que me l’heu pres per culpa dels deutes... Per això em 
teniu a l’infern... (Fa un cop de peu a terra enfadat) Redéu! 

 
(Satanàs deixa d’engrapar en Pere Botero, que se n’aparta mig ofegat, 
afluixant-se la corbata. Satanàs gratant-se l’esquena amb les forquetes) 
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Escena segona 
Escaldats  

 Satanàs  
 Pere Botero  
 Banyeta  

 
Banyeta: (Assenyalant fora escena) Ep, ep, ep! Els he vist! Ja són al bosc! 

Aquell parell de palatrecos... els de cada any. Sí, que un és alt com un Sant 
Pau i ...  

 
(Satanàs rascant-se, amenaçant en Banyeta) 
 
Satanàs: Tu, Banyeta, deixa’t estar de sants... 
 
Banyeta: ... i l’laltre que és un nano petarrell. En... en... en... “Llonguet i en 

“Crostó”. 
 
Pere Botero: No voldràs pas dir en Lluquet i en Rovelló? 
 
Banyeta: Ja podria ser. Tots s’assemblen tant. Teniu la raó d’un Sant. 
 
Satanàs: (Apressant-lo a clatellots o amb les forquetes) Ni sants ni santes. 

Doncs, què esperes? Vés, agafa’ls i me’ls portes a l’Infern! 
 
Banyeta: Oh! Satanàs, agafa’ls, agafa’ls! Poc que es pot pas anar a la 

babalà... Satanàs, que cada any se’ns escapen i prenem mal. 
 
Pere Botero: Tu ves-hi, que ja tenim un pla. 
 
Banyeta: (Desconfiat) Ara pla! 
 
Satanàs: (Estranyat) Ah! Un pla? Pere Botero, tenim un pla? (Poc creïble) Ah! 

Sí, home, sí. Mira tu, Banyeta, poc que pot fallar. (Assenyalant-se el front) Ja 
fa dies que m’hi trenco les banyes. 

 
Banyeta: (Malfiat, assenyalant-se l’única banya) A mi ja me la van trencar 

l’altre any, la banya. 
 
Pere Botero: Aquesta vegada els en farem una que portarà cua. 
 
Banyeta: (Al públic, amanyagant-se la cua amb recança) Un any la banya, 

aquest any la cua...  
 
Satanàs: Aquell parell de malcriats, esgarriacries, ens la pagaran! 
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Banyeta: (Al públic, fent el gest de rebre estopa) Ai! Prou que ho sé que ens 

pegaran, sempre que sortim de l’infern ens toca “cobrar”...  
 
Pere Botero: No perdis l’oremus, Banyeta, aquest any no els anirem pas a 

entabanar. He pensat en una cosa més directa, més seca... 
 
Banyeta: (Engrescant-se, violent) Això! Garrotada seca! I morta la cuca, mort 

el verí! (Amenaçant el públic, perdent l’oremus) Bocamolls, llepafils, 
llamencs, llanuts, malcriats... ja us adobaria jo. 

 
Satanàs: Que poc pesquis que tens! Les ànimes poc es condemnen pas a 

garrotades. (Crescendo) Se’ls ha de fer pecar! Temptar el desig!! Viciar els 
costums!!! Pervertir l’esperit!!!! Corrompre la carn!!!!! 

 
(Trons i llamps o picant el terra amb les forquetes) 
 
Banyeta: (A Satanàs) Ep! Mestre. Si se’ls ha d’entabanar amb paraules... 

potser que hi vagi en Pere Botero (Assenyalant-lo), que pels seus enganys 
es va condemnar i no li falta pràctica.  

 
(En Pere Botero, angoixat, afluixant-se la corbata i eixugant-se la suor amb la 
màniga, fa mutis i recula per fugir dissimuladament) 
 
Satanàs: (Donant-li la raó) Per la pell de Satanàs... que n’ets de diabòlic, 

Banyeta! Corre, Banyeta, tu corre a convocar les Fúries de l’Infern. (A en 
Pere Botero, agafant-lo pel coll de l’americana) I tu. Ep! Tu, espavilat! Tu, 
Pere Botero, va, passa, passa cap al bosc, corre que jo ja vaig venint... 

 
Pere Botero: I per què no hi correu vós al bosc, Satanàs, que coneixeu millor 

les tresqueres? 
 
Satanàs: Oh! Jo? Córrer? No puc pas córrer jo... fa un any que estic de baixa 

jo. (Posant-se la mà a l’esquena, coixejant, recolzant-se en les forquetes) I 
tant... i molt gamat que estic... 

 
Pere Botero: (Fent-li vent amb un mocador o bufant-lo) Bah! Ja us ho dic, 

massa flames. Serà un cop de calor... 
 
Banyeta: (Sacsejant-lo i empentant-lo) Un cop de calor? Un cop de calor, dius? 

(Batent el terra amb les forquetes) Un cop de garrot! I un altre i un altre i... i 
patiiiiim i... i patuuuuum! Que no has sentit a parlar del dimoni escuat? 
(Evocant) Jo he vist coses que no creuríeu: 

 
(Satanàs alliçona en Pere Botero; desarrugant-li l’americana, prenent-lo per 
l’espatlla, el passeja per l’escenari i evoca les escenes de la nadala “El dimoni 
escuat” mentre sona la cançó i en Banyeta acompanya les escenes amb 
gestos) 
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Satanàs: (Evocant) Patrip-patrap, patrip-patrap! (Enèrgic) Vaig passar a prop 
d’una penya. Patrip-patrap, patrip-patrap! (Encuriosit) En sentir tanta 
gatzara... Patrip-patrap, patrip-patrap! (Decidit) A dins me’n sóc ficat. Patrip-
patrap, patrip-patrap! (Esgarrifat) Els pastorets, en veure’m, se’m tiren al 
damunt, patim-patum, patim-patum! (Agemolit) I tantes me’n mesuren, que 
em deixen mig difunt: patim-patum, patim-patum! (Assenyalant en Banyeta) 
La llenya a en Banyeta va estar oli en un llum, ferum-ferum, (Ensumant i 
passant la mà pel terra) encara en queda el rastre de sofre, foc i fum, ferum-
ferum, de sofre, foc i fum. 

 
Banyeta: No veus, Pere Botero, que ens senten a venir? (Coixejant) Ens 

senten a venir d’una hora lluny. Els dimonis fem patrip-patrap, patrip-patrap i 
(Ensumant-se l’aixella i tapant-se el nas) ferum-ferum, ferum-ferum! 

 
Pere Botero: (Foteta) Caram, caram! Així, vau sortir del foc per caure a les 

brases... vull dir que aquí a l’infern us cremeu i a fora us escalfen... o sigui, 
que als cornuts sempre us toca pagar el beure... 

 
Banyeta: (Empenyent en Pere Botero amb les forquetes) I tu no ens 

escarneixis, eh? Mala ànima. Que jo vaig perdre una banya i a Satanàs li 
van arrencar el nas a garrotades, que són de mala jeia, aquells pastorets, 
llamp que els partís de foc!  

 
Satanàs: (Empenyent en Pere Botero amb les forquetes Va, passa, Pere 

botero! Que, mentre expliquem lilaines, aquella criatura de Betlem ja deu ser 
nada. 

 
Banyeta: (Corrent esparverat) Ah! Sí? Ja és nada!? Ja és nada!? Ai quina 

il·lusió! Així aquest any ha sigut nena? 
 
Pere Botero: (Despacientat, marxant amb recança) És neeeeen! Com cada 

any, tres quilos i quart, si fa no fa. 
 
Banyeta: Ah! Déu n’hi do! Déu n’hi do! 
 
Satanàs: Ja n’hi ha prou de jaculatòries, (Gratant-se el cap) que m’enceneu la 

picor! 
 
Pere Botero: (Tornant) Voleu que us rauti la carcanada? Vés que no tingueu 

polls... 
 
Satanàs: (Punxant i empenyent en Pere Botero) Fora, fora! Mal esperit! 

Damnat! Devil insidius! 
 
(En Pere Botero surt d’escena tot ofès, reculant per força, protegint-se de les 
forquetes amb la mà i el maletí) 
 
Pere Botero: Eeeeep! Mestre, a mi, parleu-me en cristià i sense insultar... Eh!? 

(Encara tornant a treure mig cos, desafiant) que, de malagraïts, l’infern n’és 
ple! (Fuig) 
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Satanàs: (Esverat) Tu i jo, Banyeta, correm esperitats. Mentre en Pere Botero 

busca per allà, anem a capgirar la mainada. (Al públic) Aaaaah! Mainada, qui 
no tingui l’entrada a la mà, ha de ser l’Infant que busquem! 

 
Banyeta: (Assenyalant el públic amb les forquetes) I ens l’endurem a l’Infern! 

Em penso que ja l’he vist! 
 
Satanàs: (Assetjant) Volta’l, que l’agafarem viu! 
 
(Surten els dimonis a desparar l’escenografia de l’Infern. Satanàs i en Banyeta 
corren entre el públic demanant l’entrada a la mainada i desapareixen passant 
entre el públic) 
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Escena tercera 
Roma impera 

 Pastoretes i pastorets  
 Llonguet  
 Crostó  
  Legionaris  
 Portaestendard “vexil·lari”  
 Escriba “actuari”  
 Herald  
 Pretor o llegat  

 
(Sona la nadala: “L’àngel i els pastors”. Van entrant pastorets i pastoretes 
portant tota mena de productes a les mans: cistells, cabassos, mocadors de 
farcell, saques, sarrons, carretons, verdures, animals, gàbies... parlen uns amb 
altres, se saluden i es mostren els productes i se’ls intercanvien formant un 
mercat. Comença a sentir-se de fons la marxa: “Napoleó (l’emperador) tenia 
cent soldats”. Entren desfilant marcialment legionaris romans cantant al so de 
la marxa militar, encapçalats pel portaestendard –amb la divisa o lema 
“empadronamentum”–. Tothom, pastorets i pastoretes, obre pas. L’herald i 
l’escriba porten una taula parada amb unes estovalles, una espelmatòria, una 
escrivania amb plomes d’au i pergamins i una cadira que situen al costat 
contrari d’on hi ha la gent . L’herald pren un pergamí, se situa davant l’escenari, 
el desenrotlla i espera; l’escriba s’asseu, desenrotlla uns quants pergamins i 
escriu amb ploma d’au; el portaestendard se situa en un costat de l’escenari) 
 
Tots els romans: (Cantant i marcant el pas) 
 

L’emperador tenia cent soldats, 
L’emperador tenia cent soldats, 
L’emperador tenia cent soldats, 
marxant al mateix pas. 
 
Allioli, allioli xup! 
Allioli, allioli xup! 
Allioli, allioli xup! 
Allioli, allioli xup! 

 
(Amb la guarnició formada i la gent arraconada, l’herald dóna entrada solemne 
al pretor) 
 
Herald: (Imperatiu) Pas, deixeu pas al llegat de Roma! Pas al pretor! 
 
(El pretor se situa al centre de l’escenari, fa la salutació romana estenent el 
braç, que és corresposta pel seu seguici, i fa una proclama) 
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Pretor: Roma impera! 
 
Herald / Tots els romans: Roma impera! 
 
Pretor: Roma proclama! 
 
Herald/Tots els romans: Roma proclama! 
 
(L’herald desenrotlla un pergamí i llegeix) 
 
Herald: (Cridant) Edictum 
 

Anno Septingentesimo quadragesimo septimo ab Urbe condita. 
 
Ego, Caius Iulius Octavius Augustus, Imperator, Consul, Tribunus, 
Princeps Senatus et Pontifex Maximus Romae atque omnium 
provinciarum,  
 
Iubeo et impero quod omnes incolae dominationum mearum, viri, cives 
romani liberi, ad suos natales pagos eant ante lunas tria et praesideos 
legionum adeant ut censiti sint. 
 
Etiam impero quod, in provinciam Iudaeae, quae semper habuit populum 
contumacem, superbum et insummissum, sint triplex tributi per ius 
mercaturas faciendi et fruges mercesque quiviscumquas transvehendi. 
 
Item exigo cooperationem ab omnibus civibus cum subdito fidele 
Idumeano et Tetrarcha Iudaea, Herodem Antipam Magnum, ad infantem 
inveniendum quem “Emmanuel” vocatur atque nominatur “Rex 
Iudaeorum” ab Iudaeis. 
 
Dictatus ex Roman ut pefectum sit in omnem provinciam Imperii. 
 
Ita scriptum sit. 
Ita factum sit. 
 
(Cridant) Ita scriptum sit. 
(Cridant) Ita factum sit. 

 
(El pretor, fent la salutació romana, ordena als legionaris que marxin. Els 
legionaris fan la salutació romana i abandonen l’escenari desfilant marcialment, 
el braç alçat, tot cantant la marxa. Els romans que queden a l’escenari, es 
mantindran ferms i amb el braç alçat, saludant, fins que el pretor abaixi el seu 
braç) 
 
Pretor: (Al públic, cridant) Roma proclama! Roma impera! Ave! 
 
Tots els romans: (Cridant) Ave! 
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Escena quarta 
Empadronament 

 Pretor o llegat  
 Escriba “actuari”  
 Pastoretes i pastorets  
 Pastoretes 1, 2, 3, 4, 5 i 6  
 Herald  
 Portaestendard “vexil·lari”  
 Llonguet  
 Crostó  

 
 
Crostó: (Amb la boca plena de menjar, cridant i picant de mans) Ara sí que heu 

parlat clar!  
 
Llonguet: Què dius? 
 
Crostó: (Amb la boca plena) És clar! Que parla clar! 
 
Llonguet: Que saps llatí tu, Crostó? 
 
Crostó: Oh! No, Llonguet, no hi he pas entès reeeees! Però, si crida tant... ja 

m’imagino de què va. 
 
Pastoreta 1: Ep! Tu, estaquirot, que vol dir tota aquesta llatinada? Que és aquí 

on els empaperen? 
 
Pretor: (Sorneguer, girant-s’hi encara amb el braç alçat) Us empadronen. 

L’emperador ha disposat que s’empadroni tota la gent de Judea, us 
apuntarem en una llista i, aprofitant l’avinentesa, (Girant el palmell de la mà) 
us passarem a cobrar el tribut. 

 
Pastoreta 2: Ja té pebrots! 
 
Pretor: (Amb el braç alçat amenaçant la multitud) Qui gosa protestar? Seràs 

detinguda! Roma impera! 
 
(En Llonguet s’adreça al pretor, posant-hi pau, abaixant-li el braç. Tots els 
romans també l’abaixen) 
 
Llonguet: Oh! No, no. Parlàvem de verdura (Fent com si aguantés un gran pes 

a cada mà): que si en compro, que si me’n sobren... 
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Crostó: (Al pretor, sospesant dos pebrots que porta una pastoreta) Vaja! Que 
quins pebrots que... (donant els pebrots al pretor) teniu, teniu. 

 
Pretor: (Foteta, sospesant els pebrots) Doncs, com que veig que alguns també 

teniu un parell de pebrots, ja en podeu deixar la meitat a l’empadronador 
(Deixa un pebrot sobre la taula i torna l’altre a la pastoreta). Aneu passant, 
aneu passant que allà us tocaran els pebrots i us apuntaran el llinatge. 

 
(El pretor se situa al costat de la taula. L’herald empeny la gent perquè formi 
una fila al costat de la taula d’empadronament; els remena la mercaderia tot 
consultant el rotlle de pergamí i els va presentant a l’escriba malcarat) 
 
Herald: (Prenent la dona pel braç. A l’escriba) Anoteu: Sefardita Maimó. 
 
Escriba: Ave! (Silenci. Alçant el braç repeteix) Ave! 
 
Pastoreta 3: (Deixant-li un cap de col sobre la taula. Fent anar les mans com si 

volés) Té, ara em deu parlar en romànic: Ave! Ave! Ave, no en tic, d’ave. 
Però li deixo la guarnició. 

 
(L’escriba mira amb desdeny els tributs en espècies i els va donant al pretor 
que, amb desgana, els deixa a terra) 
 
Escriba: (Alçant el braç) “Ave” és la salutació romana. Que fa poc que treballeu 

per a nosaltres? 
 
Llegat: Treballar? Més aviat sembla una mica aturada...  
 
(El llegat la fa fora de la fila i la pastoreta se’n va d’escena fent escarafalls) 
 
Herald: (Prenent la dona pel braç. A l’escriba) Anoteu: Criptojudaica Impròpia 
 
Escriba: Ave! 
 
Pastoreta 4: Ave? No en tinc! Però tinc un parell de melons. 
 
(El llegat grapeja els melons, els deixa a terra i l’acompanya fora d’escena, 
agafant-la per la cintura) 
 
Llegat: (Bavós) Se’ls veu tendres i rodons... els melons.  
 
(La pastoreta es desfà de l’assetjament lasciu del llegat amb un parell de 
bufetades i marxa tibada i ofesa) 
 
Llegat: (Al públic, veient marxar la pastoreta) Són d’una bona anyada... els 

melons, (Fregant-se la galta) però encara són verds. 
 
Herald: (Prenent una dona pel braç. A l’escriba) Anoteu: Xueta Anacrònica. 
 
Escriba: Ave! 
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Pastoreta 5: Quina dèria amb l’aviram, aquests romànics! (S’ajup per agafar un 

paner que pesa). D’”ave” tampoc en tinc! (S’inclina sobre la taula per deixar-
hi el paner) Però us ensenyo el paner. 

 
Escriba: (Alçant-se de la taula i mirant-li el cul libidinosament) Sí, sí... teniu un 

bon paner. 
 
(El llegat la fa passar amb una natjada al cul i l’acompanya fora d’escena, 
mirant-se-la luxuriosament) 
 
Llegat: Del vostre paner (Mirant-li el cul) ja en parlarem més tard. 
 
(La pastoreta l’engega a dida amb un parell de bufetades) 
 
Llegat: (Bufant, fregant-se la galta) Aquí a Betlem de Judea sembla que és bon 

lloc (Pegant a l’aire amb l’altra mà oberta) per arreplegar faves, bolets i 
castanyes. 

 
Herald: (Prenent la dona pel braç. A l’escriba) Anoteu: Sepharad Incongruent 
 
Escriba: Ave! 
 
(La pastoreta correspon la salutació romana alçant el braç i fent dringar una 
bossa de monedes que l’escriba s’esforça en abastar) 
 
Pastoreta 6: Ave! Ave! A veure si les haveu! (Fent-lo ganyir una estona, vessa 

les monedes de la bossa sobre la taula) Teniu, és el que he fet de calaix a la 
parada. 

 
Escriba: (Àvid, recollint les monedes i fent-les dringar) Ah! Això sí que sona bé: 

denaris, sestercis... Això són figues d’un altre paner. 
 
Llegat: (Llançant-se sobre la taula per arreplegar monedes, salivant) Això: 

melons i figues... anques i paners... però de denaris i sestercis... en tingués 
tot l’any. 

 
(L’escriba surt de darrera la taula. Fa fora la pastoreta, que espera el canvi 
parant la mà. Es reparteix les monedes amb el llegat i se’n van tot recomptant-
les d’una en una. Els qui encara s’esperen a la cua, se n’alegren, arrepleguen 
les mercaderies pròpies i les abandonades pel llegat i també toquen el dos per 
totes bandes. En Llonguet i en Crostó es queden i escarneixen l’herald per 
darrera i animen el públic) 
  
Herald: (Resignat, assenyalant el llegat i l’escriba, al públic) Remenen les 

cireres i toquen calent tant com poden, sempre s’ho embutxaquen els 
mateixos. Es dóna els cens per empadronat. Apa tu, anem amb l’estendard a 
una altra part. (Potent) Roma impera, ave! (Parant l’orella cap al públic, 
repetint i exigint al públic que respongui. Al portaestendard) No n’aprenen. Si 
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els dic: Roma impera! Què es contesta? Ave! (Fent repetir al públic, alçant el 
braç) Roma impera! (Esperant resposta, aletejant amb les mans) Ave! 

 
(Un cop satisfet de la resposta del públic, l’herald fa senyal al portaestendard i 
surten d’escena. En Llonguet i en Crostó marxen per l’altra banda imitant una 
desfilada) 
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Escena cinquena 
Pla diabòlic  

 Satanàs  
 Pere Botero  
 Banyeta    Llonguet    Crostó  

 
(Entren cantant i dansant alguna coreografia. Assenyalen i amenacen el públic) 
 
Pere Botero:  Condemnat de fa tants anys 

em passejo per l’infern. 
Pels pecats i els meus enganys 
envoltat de foc etern. 

 
Banyeta:   Sortim a fer mal; 

renou i aldarull. 
Escampem la por. 
La caldera bull. 

 
Pere Botero:  Per escapar-nos quan patim 

prop de Salt hem fet forat. 
La ferum de socarrim 
s’escampa pel veïnat. 

 
Satanàs:   Escarritx de dents. 

Us tinc dit a l’ull. 
A l’hora final, 
vostra ànima vull. 

 
(En Pere Botero mal disfressa Satanàs i en Banyeta amb capes que els 
amaguin la cua i les forquetes, els tapa les banyes amb barretines o barrets i 
els posa robes perquè semblin pastors malforjats) 
 
Satanàs: (Mirant-se complagut) Pere Botero, és una disfressa de pastor de 

primera. No et sembla? Només ens falta el gos de tura. 
 
Banyeta: (Tocant-se el cul) Sí? A vós no us tiba la cua? Se’m veu la banya? 
 
Pere Botero: (Posant bé la capa a en Banyeta) Shhhhhit! Que en sou de pic-

pic. Calleu que us reconeixeran... 
 
(En Llonguet i en Crostó entren i surten desparant la taula de l’empadronament 
tot parant l’orella i assenyalant els forasters)  
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Satanàs: Mireu quin mercat més magre. No queda ni una ànima, tantes que 

n’hi ha a l’Infern.  
 
Banyeta: Sí, tothom ha fugit esperitat, amb un dimoni a cada orella. Els romans 

els fan més por que el diable. 
 
Pere Botero: Shhhhhit! Dissimuleu. Satanàs, parleu de coses de pastorets: 

d’ovelles i de gossos de tura, de barretines i de flabiols, de pastoretes... jo 
què sé. Si ens descobreixen, el nostre pla se’n va en orris i mai sabrem on 
és l’Infant de Betlem. Banyeta, feu veure que no sou d’aquí. 

 
Banyeta: (Contemplant el paisatge, amb accent xava, amb moltes as) “Par 

favor, ca maco. Pués com l’altra dia ca vem passar par Ribas da Frasser 
amb al ramat da bens pal mig da la xent...” 

 
Satanàs: (Amb accent xava, amb moltes as) “Ca bé. Noma diguis. Bueno pos 

no t’ho crauràs, parò solsament vam manjar unas costalletas amb pa amb 
tomàcat...”  

 
Pere Botero: Shhhhhit! Mal llamp que us partís! Què feu? 
 
Satanàs: Oh! Mirem de no semblar d’aquí... 
 
Pere Botero: (Desesperat) Llampus! Pareu de fer el “dominguero” un dia de 

faner! Encara crideu més l’atenció! Au va! Busqueu algú que us pugui dar 
raó d’on para l’Infant. 
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Escena sisena 
Patim-patum!  
 Satanàs  
 Pere Botero  
 Banyeta    Llonguet  
 Crostó  

 Pastoretes i pastorets  
 
(Satanàs s’adreça a en Llonguet i en Crostó) 
 
Satanàs: (Amb la tonada de la nadala: “Fum, fum, fum”)    
 

Digueu-nos, bon pastoret,  
“ha nascut un minyonet  
ros i blanquet, ros i blanquet?”  

 
Banyeta: (Amb la tonada de la nadala: “Fum, fum, fum”)  
     Fum, fum, fum! 
 
Llonguet: (Parant l’orella. Amb la tonada de la nadala: “Les dotze van tocant”)   
 

“Les dotze van tocant? 
Ja és nat el Déu Infant 
fill de Mari-i-a. 
Ja és nat el Déu Infant 
fill de Mari-i-a.” 
 

Satanàs: (Tapant-se les orelles) Aaaaah! Aaaaah! 
 
Banyeta: (Recargolant-se de dolor) Uuuuuh! Uuuuuh! 
 
Crostó: (Parant l’orella. Amb la tonada de la nadala: “Les dotze van tocant”)  

 
“Ja és nat – el Déu – Infant 
fill de Mari-i-a,  
fill de Mari-i-a.” 

 
Satanàs: (Recargolant-se de dolor) Aaaaah! Aaaaah! 
 
Banyeta: (Tapant-se les orelles) Uuuuuh! Uuuuuh! 
 
Crostó: (Suspicaç, mirant-se’ls de dalt a baix, tot voltant-los) Que no són 

d’aquí, vostès? 
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Banyeta: (Gratant-se dins l’orella) Nosaltres... sí, (Assenyalant el terra) som 

d’aquí, però de més en sota. 
 
Satanàs: (Rascant-se la picor. Amb la tonada de la nadala: “Fum, fum, fum”) 

 
“N'és nat en una establia”? 

 
Banyeta: Amb la tonada de la nadala: “Fum, fum, fum”)  
      

Fum, fum, fum! 
 
Llonguet: (Rapejant la tonada de la nadala: “El dimoni escuat”) 
 
   “Allà sota una penya, n’és nat el Jesuset, nuet, nuet?” 
 
Crostó: (Rapejant la tonada de la nadala: “El dimoni escuat”) 
 
   “El bon Josep li deia: Jesús que esteu fredet, pobret, pobret!” 
 
Llonguet: (Rapejant la tonada de la nadala: “El dimoni escuat”) 
 

“La Verge en responia: per falta d'abriguet, pobret, pobret, 
per falta d'abriguet!” 

 
(Trons i llamps) 
 
Satanàs: (Rascant-se la picor furiosament) Així, en què quedem? N’és nat en 

una establia o sota una penya? 
 
(En Pere Botero posant-se les mans al cap, desesperat, adverteix els dimonis 
amb gestos dissimulats que no es gratin, que callin, que els descobriran) 
 
Banyeta: (Rascant-se. Amb la tonada de la nadala: “El dimoni escuat”) 
 

“I a prop d'allí passava un dimoni escuat, patrip, patrap!?” 
 
(En Crostó fa senyal a les pastoretes i pastorets perquè entrin en escena 
cautelosament i envoltin els dimonis. En Pere Botero, desesperat, 
dissimuladament, toca el dos, deixant davant l’escenari el maletí obert que 
mostra el rètol: ”Patim, patum!”. I es queda en un racó esgarrifant-se del que 
veu a venir. Pastoretes i pastorets entren formant un cercle atapeït al voltant de 
Satanàs i en Banyeta que resten embadalits amb les explicacions d’en 
Llonguet) 
 
Llonguet: (Amb la tonada de la nadala: “El dimoni escuat”) 
 

“Pastors hi arribaren allà a la mitja nit,” 
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(En Crostó convoca discretament pastoretes i pastorets amb gestos i passes 
silents de puntetes: cric-crics) 
 
Crostó:  “cric-cric, cric-cric! “ 
 
Llonguet: “Veient que tots hi anaven, del gran fins al més xic, “ 
 
Crostó:  “cric-cric, cric-cric,” 
 
Llonguet:  “del gran fins al més xic.” 
 
(Tancant el cercle pastoretes i pastorets es llancen sobre els dos diables, els 
aterren i comencen a bastonejar-los al ritme de la nadala: “El dimoni escuat”. 
Van arrencant-los les disfresses i les pertinences, volen peces de roba, banyes, 
cues i tot l’attrezzo que tiraven a la caldera a la primera escena. Quan acaben, 
obren el cercle al voltant dels dos estossinats, bastons enlaire, resten 
triomfants) 
 
Satanàs: Ai que patiiiiim! 
 
Banyeta: Quant de patuuuuum! 
 
(Satanàs i en Banyeta, gemegant, estesos a l’escenari o marxant de quatre 
grapes, desorientats. Alguns encara, de tant en tant, punxen o rematen els 
dimonis que espeterneguen potes enlaire) 
 
Satanàs: Patiiiiim! 
 
Banyeta: Patuuuuum! 
 
(En Llonguet i en Crostó s’avancen cap al públic) 
 
Llonguet: (Alçant el bastó i un nas) Mireu, ja tenim el nas! 
 
Tots: Quin nas? 
 
Crostó: (Assenyalant el nas) El nas de Satanàs. 
 

(Sona la nadala: “L’àngel i els pastors”) 
 

( Teló ) 
 
 
 



Satanàs no té nas                                                                                   Lluís Solé i Perich - 1990 

 20

 

Satanàs no té nas  
 

Localització, escenografia i caracterització 
 
Escenari 1: Les profundes cavorques de l’Avern. Una gran caldera i diverses 
olles i perols envoltats de flames. Llosses i forquetes per a remenar els perols. 
Flames esparses arreu. Piles de llenya. En un racó el forat de l’infern (una taula 
coberta fins arran de terra amb una tela negra o vermella) de sota la qual 
entren i surten en Banyeta i altres dimonis. 
 
Escenari 2: Un mercat de carrer. Parades a terra o en taulells. Una taula 
coberta de tela fins als petges on anotar-hi l’empadronament, un escambell o 
una poltrona per a l’escriba. 
 

Personatges 
 
* Molts personatges poden desdoblar-se i cedir text a un personatge secundari 

que els fa de comparsa o poden acumular els diàlegs d’altres. 
 
Pere Botero: És l’ànima damnada d’un executiu encara poc integrat a l’infern 

on ha anat a parar per les seves estafes i corrupteles. Murri, foteta, cínic i 
agosarat. Manipula fins i tot els diables per tal de no arriscar-se ell. Vesteix 
americana i corbata, amb mocador a la butxaca i flor en un trau, porta barret 
o cabell engominat i ulleres de sol. A la mà un maletí rígid, amb nansa i el 
rètol “Pere Botero, negocis espantosos” i a dins el rètol “patim-patum!”. 

 
En Banyeta: Temorenc i covard, pausat i mandrós, distret i babau, mesell i 

pessimista, innocentot i quasi bona persona. Escarmentat pels fracassos de 
cada any en intentar evitar l’adveniment del Nen Jesús, s’ho deixaria córrer. 
Intenta defugir les responsabilitats i es fa l’orni per tal d’exposar-se el mínim. 
És un sac de gemecs i té excuses per a tot. És hipersensible a tota 
referència divina i les paraules sagrades li provoquen gratera i coïssor, però 
ell mateix, sense adonar-se’n, cau en el parany de dir jaculatòries populars 
que li provoquen gran coïssor i encenen el seu amo: Satanàs. Esperrucat i 
esfotressat, vesteix robes esquinçades o malles negres i vermelles Té una 
sola banya al cap, llueix una gran cua i porta forquetes. 

 
Satanàs: Impetuós i arrauxat, venjatiu i maliciós, despòtic i superb, segur de sí 

mateix, però inepte, ser contradit el posa furiós. Té per divisa escampar el 
mal i ha posat la banya en intentar destruir, físicament i moralment, els 
pastorets i l’Infant de Betlem. És hipersensible a tota referència divina i les 
paraules sagrades li provoquen urticària i picor. Vesteix robes esquinçades o 
malles negres i vermelles i una gran capa. Escabellat i amb bigoti i barbeta. 
Llueix grans banyes al cap, no té cua i porta forquetes. 

 
Dimonis (0 ≥ 2): No són imprescindibles, però poden ajudar en Banyeta a 

muntar i desparar l’escenografia de l’Infern. Són hiperactius, silenciosos, 
tafaners, juganers, entremaliats, descarats, però espantadissos. Porten 
banyes, cua i forquetes i vesteixen amb malles negres, alguns porten gorra 
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de cuiner i remenen les calderes amb llosses i cullerots mentre van tirant als 
perols tota mena d’objectes i aliments: llonganisses, cols, bròquils, pebrots, 
barres de pa, calçotets i roba interior, criatures o ninos, sabates... 

 
 
Herald: Geniüt, enèrgic, xafarder, porta un control estricte de tot i exigeix el 

compliment minuciós i exacte de totes les lleis i costums romanes. Vesteix 
túnica llarga (exòmide), cinturó i capa llarga (himàtion) i sandàlies o 
avarques. Porta un rotlle de pergamí on té anotada la llista amb el cens de 
les persones que s’han d’empadronar i el text de l’edicte en llatí que ha de 
llegir. Transcripció de l’edicte al català: 

 
Edicte 
 

Any 747 després de la fundació de Roma 
 

Nos, Caius Juli Octavi August, Emperador, Cònsol, Tribú, Príncep Senatorial i 
Pontífex Màxim de Roma i de totes les seves províncies, 
 

Manem i disposem que tots els habitants dels nostres dominis, romans, ciutadans 
lliures, caps de família, vagin als seus pobles d’origen en el termini de tres llunes i 
es presentin a les guarnicions per a ser anotats i empadronats pels escribes del 
governador. 
 

És dictat a Roma perquè es compleixi a totes les províncies de l’Imperi. 
 

També disposem que, a la província de Judea, de gent sempre tan díscola, 
insubmisa i superba, el nostre procurador tripliqui els impostos pels drets de 
mercadeig i de transport de qualsevol producte. 
 

Així mateix, exigim la col·laboració de tots els ciutadans amb el nostre fidel súbdit 
d’Idumea i tetrarca de Judea, “El Gran”Herodes Antipas, en la recerca del nadó a 
qui anomenen Emmanuel i que els rebels pretenen nomenar “Rei dels Jueus”. 
 

Que així s’escrigui. 
Que així es faci. 

 
Pretor o llegat: Altiu, tibat, prepotent i malcarat. Causa temor i té tots els vicis: 

ganut, avariciós, corrupte, luxuriós... Vesteix túnica llarga (exòmide), cinturó i 
capa llarga (himàtion) i sandàlies o avarques. Porta una corona de fulles i un 
ceptre de comandament.  

 
Escriba “actuari”: Servil, eixut, mal educat, avariciós, corrupte. Vesteix túnica 

curta (péplum) i cinturó i sandàlies. Porta un munt de rotlles de pergamins i 
estris per a escriure. 

 
Portaestendard “vexil·lari”: Obeeix, desfila marcialment, canta i respon a les 

aclamacions dels seus superiors. Vesteix túnica curta (péplum) i cinturó i 
sandàlies. Porta i exhibeix un estendard amb la divisa o lema 
“empadronamentum romanorum”. 

 
Legionaris (0 ≥ 2): No són imprescindibles. Obeeixen, desfilen marcialment, 

marxen tot cantant, formen passadís d’honor i responen a les aclamacions 
dels seus superiors. Vesteixen túnica curta (péplum) i cinturó i sandàlies. 
Porten llança, amb la qual marquen el pas picant el terra. 
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Llonguet: Pastor espavilat, suspicaç, assenyat i savi. Ve de lluny per 

empadronar-se i, com cada any, vol veure l’Infant que acaba de néixer. Ha 
topat sovint amb el dimoni i no es deixa enredar. Vesteix calces a mitja 
cama, camisa, samarra o armilla, mocador de coll i barretina. Porta gaiato i 
sarró. 

 
Crostó: Pastor simple, però enginyós, despreocupat, alegre i descarat. Amic 

fidel d’en Llonguet a qui sempre fa cas i a qui a voltes s’anticipa. Reconeix 
un mal esperit d’una hora lluny i els adreça a garrotada seca. Sempre té 
gana o set i qualsevol moment li és bo per fer una queixalada o un 
traguinyol. Vesteix calces a mitja cama, camisa, samarra o armilla i barretina. 
Porta gaiato a l’espatlla amb un farcell penjat i botella de vi en bandolera. 

 
Pastoretes i pastorets (≥ 4): Gent humil sotmesa pels romans; no estan per 

orgues; no mostren bones maneres ni cap ganes de pagar tributs. Vesteixen 
amb robes antigues, rurals, anacròniques i eclèctiques: davantals, faldilles 
llargues, mocadors de cap, espardenyes de beta o descalces, barretines, 
samarres o armilles, faixes, camises, calces a mitja cama... Porten tota mena 
de recipients antics: paners, cistells, cabassos, mocadors de farcell, saques, 
sarrons, gerres, carretons, gàbies... i tota mena de menges: melons, caps de 
col i de bròquil, pebrots, paneres de fruita i de verdures, gallines, pernils... 
algun timbal i altres instruments de percussió. 
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Escenografia  Attrezzo  Vestuari especial 
1 gran caldera 
X olles i perols 
X llenya  
X flames 
1 taula (forat de l’Infern) 
1 tela negra o vermella 
1 cadira o escambell 
1 espelmatòria 
1 una escrivania (pots) 
3 plomes d’au 
X rotlles de pergamí 
 

 X forquetes 
X llances 
X banyes de dimoni 
1 maletí rígid amb el rètol: 

“Pere Botero, negocis 
espantosos”; i dins: 
“patim-patum!” 

1 estendard amb la divisa: 
“empadronamentum 
romanorum” 

1 sarró en bandolera 
1 farcell amb menjar 
1 llossa o pala 
1 cullerot 
1 pinces de cuina 
2 melons 
X verdures 
X llonganisses 
1 nino 
1 sabata 
X roba interior 
1 paner 
1 barra de pa 
X recipients antics: cistells, 

sacs, cabassos, gàbia, 
carretó... 

1 timbal 
X instruments de percussió 
X monedes en una bossa 

 X bastons o gaiatos 
X sandàlies o avarques 
X roba anacrònica: 

barretines, samarres, 
faixes, mocadors de cap, 
davantals, espardenyes 
de beta... 

4 túniques amb cinturó 
3 barrets  
2 capes llargues 
2 capes curtes 
1 perruca escabellada  
1 americana 
1 corbata 
1 ulleres de sol 
1 ceptre 
1 botella de vi 
1 gorra de cuiner 
1 corona de fulles 
 


