
 
 
 

Bon dia nens i nenes! 
 
Us volem explicar una història que va passar fa alguns anys en 
aquest carrer de Barcelona, que és diu Passeig de Gràcia. 
 
En alguns edificis d’aquest carrer hi viuen joves deeses, que 
s’anomenen nimfes, i màgics dracs que les protegeixen. Bé, no 
tots... Tot i que la majoria són simpàtics i bona gent n’hi ha 
alguns amb males intencions.  
 
De tant en tant, nimfes i dracs celebren alguna gran festa amb 
ball i, en una d’aquestes ocasions hi va haver un petit problema. 
 
Voleu descobrir què va passar? 
 
Només cal que aneu amb els ulls ben oberts per trobar aquests 
éssers (de vegades estan una mica amagats!) i escoltar-los ben 
atentament per poder seguir la història... 

Presentació de l’activitat  



1 
Des de dalt la teulada  
us faig un pregó: 
amb els dracs sota el balcó 
parleu de la gran festa 
i pregunteu-los què va passar, 
jo no me’n vaig ben assabentar! 

L 



2 
 

Aquella nit vaig tornar content i rialler 
de la festa a Casa Amatller; 
no sabia que una desgracia havia passat 
al castell d’aquí al costat... 

A 



3 
 

Com podeu veure pels nostres badalls 
no vam vigilar gaire els balls: 
profundament adormits vam acabar 
i les nostres nimfes van segrestar! 

S 



4 
 

Mireu bé els aparadors, 
on són les nimfes jardineres? 
Amagades als balcons? 
Arraulides sota les pedres? 
Potser les grues del terrat 
alguna cosa sabran... 

R 



5 
 

Bella nimfa de la casa veïna, vigileu! 
Uns lladres que van a peu 
han segrestat les vostres germanes 
i les han ben amagades... 

A 



6 
 

On són les meves amigues? 
Qui les haurà agafat? 
Serà la vella que em vigila? 
O els dracs dolents d’aquí al costat? 

E 



7 
 

No pateixis jove dona! 
Que aquest drac malvat 
mai més no farà cap mal! 

P 



8 
D’aquest vil dragó 
ja m’encarrego jo. 
I no patiu,  
que no sortirà viu! 
I si més ajuda us cal,  
cerqueu el gran drac estirat;  
el trobareu aquí costat... 

I 



9 
Sóc gran, acolorit i tranquil 
però si em voleu veure sencer 
us haureu d’allunyar de mi... 
 
I després mireu bé pel carrer: 
si sou cansats o es fa de nit 
trobareu el drac més petit i 
lleuger. X 



10 
 

Som els vigilants de la nit! 
Les nimfes salvareu 
si a la casa dels tres arcs 
més ajut demaneu... 

E 



11 
 

Des d’aquest balcó ho vaig veure tot! 
Les nimfes jardineres s’emportaven:  
a la casa de pedra les amagaven. 
Com les salvarem, company Tabalot? 

R 



12 
 

L’exèrcit dels dracs haurem d’enviar! 
Ei, amic llangardaix: 
tu que ets aquí abaix, 
què saps com l’hem d’avisar? 

O 



13 
 

Je, je, Tabalot i Trapella: 
si l’exèrcit voleu trovar 
davant la casa vermella 
aneu tots a formar! 
 

E 



14 
 

Un, dos, un, dos, au soldat! 
L’exèrcit dels dracs està preparat! 
A les ordres dels capitans: 
endavant i picant de mans! 
 

A 



15 
 

A la veu de ja, fidels soldats! 
cap a la casa de pedra tots plegats! 
Les nimfes hi trobarem, 
la nostra missió complirem! 
 

D 


