
EL ZOO D’EN PITUS

Escena 1

L’escenari està a les fosques. Se senten unes veus d’adults en off que canten. Quan 

acaben, parla en Pitus adult en off. 

Adults: (Canten) Moltes felicitats, moltes felicitats, et desitgem Pitus, moltes 

felicitats.

Pitus: Gràcies, gràcies a tots. Quina sorpresa! Heu vingut tots! Quina il·lusió! En 

Tanet, en Fleming, en Juli... Hola Manelitus. Ei Cigró! Com va, Mariona? 

Estic molt content. Moltes gràcies per haver vingut, em feia molta il·lusió 

celebrar amb vosaltres els meus cinquanta anys. Sí, sí. No feu aquesta 

cara, no m’he descomptat Ja ho sé: realment avui faig 57 anys. Fa 57 anys

que vaig néixer per primera vegada, però aquest aniversari no el celebro 

mai. L’aniversari que celebrem avui és el del dia que vaig néixer per 

segona vegada. La malaltia que jo tenia no es podia curar aquí, anar a 

l’estranger a curar-me era caríssim i els meus pares no s’ho podien pas 

permetre. Però vosaltres vau fer el Zoo d’en Pitus i, gràcies al zoo, vaig 

poder anar a Suècia a curar-me. Així que aquell dia, vaig tornar a néixer, 

gràcies a vosaltres. Avui fa 50 anys. Us en recordeu, de com va anar tot?

Durant la cançó, l’escenari continua a les fosques, però a cada estrofa apareix 

il·luminat el membre de la colla del qual parla l’estrofa. 

CANÇÓ 1: LA COLLA

La colla d’en Tanet,

els més ferms de Barcelona.

Per treure’s el barret.

Tenen corda per estona.

En Tanet 

és molt espavilat.



Sembla gran,

més gran que els anys que té. 

Sap manar,

que és una gran virtut. 

La colla d’en Tanet,

els més ferms de Barcelona.

Per treure’s el barret.

Tenen corda per estona.

Aquest és en Fleming, 

que es diu Quim.

Es diu Quim, 

però tots li diuen Fleming.

Fer invents li agrada d’allò més.

És ben bé que hi té la mà trencada. 

La colla d’en Tanet,

els més ferms de Barcelona.

Per treure’s el barret.

Tenen corda per estona.

En Juli 

és molt estudiós.

Escriu molt

i va per secretari.

Té nou anys,

però ja és molt espigat.



La colla d’en Tanet,

els més ferms de Barcelona.

Per treure’s el barret.

Tenen corda per estona.

A aquest nen tan deixat

li diuen Manelitus.

Vol fer les coses bé,

però el pobre tot ho esguerra.

En Cigró

és uns mica grassonet.

Té onze anys

i és bastant poruc,

però és despert

i té un gran enginy.

La colla d’en Tanet,

els més ferms de Barcelona.

Per treure’s el barret.

Tenen corda per estona.

La Mariona és 

molt assenyada. 

Sap pintar i dibuixar molt bé.

També sap fer creure la canalla.

La colla d’en Tanet,

els més ferms de Barcelona.



Per treure’s el barret.

Tenen corda per estona.

Quan s’acaba la cançó, es veuen els de la colla reunits en rotllana, presidits per en 

Tanet.

Tanet:        Escolteu. Hem de fer alguna cosa per en Pitus. Els grans han fet unes 

quantes rifes de coses donades pels botiguers i també van organitzar el 

festival que van fer al local de la parròquia. Tots hem fet el que hem pogut, 

venent números de les rifes i entrades per al festival. Però en Pitus és de la

nostra colla i tenim el deure de fer més, encara. 

Mariona: Déu n’hi do, dels cèntims que han recollit, però el viatge a Suècia és molt 

car, i a cal Pitus guanyen el just per anar tirant, com gairebé tothom del 

barri. 

Fleming: Has tingut alguna pensada, Tanet?

Tanet: Sí.

Tots: Digues, digues!

Tanet: Veureu... Us recordeu d’aquell diumenge que vam anar tots al Parc, a 

veure el Zoo?

Tots: Sí, sí!

Manelitus: Oh, i com ens vam divertir!

Juli: A mi el que em va agradar més van ser les mones.

Cigró: I a mi les foques.

Tanet: Calleu! Us recordeu de la gentada que hi havia?

Fleming: Oh, sí! Els diners que deuen fer cada diumenge al zoo...

Tanet:     Tu ho has dit!

Fleming:  Què vols dir?

Tanet:      I si en féssim un, nosaltres, de zoo?



Fleming:   Vols dir que no piques massa alt, Tanet? En primer lloc, d’on vols que 

traguem els animals?

Tanet: Home, ja sé que no podem fer un zoo com el del Parc. Però d’animals, no 

ens en faltaran.

Fleming: No sé, no sé...

Tanet: Si ens ho sabem enginyar bé, ja t’asseguro que podrem reunir vint o trenta 

animals diferents. I potser més i tot! És clar que seran animals que la gent 

està acostumada a veure, però si els posem en gàbies ben maques, amb 

uns cartellets ben dibuixats on hi hagi el nom de l’animal i tot allò que 

posen els del parc, a la gent li semblarà que no els han vistos mai, ja ho 

veuràs.

Cigró: I on faríem el zoo, Tanet?

Fleming: No siguis totxo, Cigró. On vols posar el zoo, al barri, sinó aquí, al solar?

Tanet: Just! El netegem ben netejat i amb totes les gàbies farà goig de debò.

Juli: I farem pagar una entrada, oi, Tanet?

Manelitus: I el que recollirem serà per al viatge d’en Pitus?

Tanet:  Això mateix!

Fleming: I tu creus que tots sols podrem fer el zoo?

Tanet: No, Fleming. Hem de fer que tots els nens i les nenes del barri ens hi 

ajudin. En Pitus, tothom el coneix, i ja veuràs com tots voldran col·laborar a

fer el zoo.Bé, que en penseu de la meva idea?

Juli:  És una bona pensada. Però em sembla una mica difícil de tirar endavant.

Tanet: No serà fàcil, Juli. Per això mateix tindrà més mèrit. Si s’aprova la proposta

de fer el zoo, podríem parlar-ne amb el mossèn. El festival del centre va 

quedar molt bé. Ell, que està acostumat a organitzar coses, ens podrà dir si

es pot fer o no un zoo, al barri.

Juli: Si és així...

Cigró: Jo crec que ara l’únic que cal és posar-ho a votació.



Tots: Sí, sí. 

Tanet:  Doncs, tots els que hi esteu d’acord, aixequeu la mà.

Escena 2

En Tanet i la seva colla estan reunits amb el mossèn al despatx parroquial.

Mossèn: I on el faríeu el zoo? No penseu pas fer-lo al mig del carrer.

Tanet: És clar que no! El faríem al solar.

Mossèn: Ah, ja! I els animals? D’on els traureu, els animals, eh?

Tanet: Hem fet una llista.

Mossèn: Una llista?

Mariona: Sí. Hi tenim 37 animals; això, de moment.

Mossèn: Déu n’hi do! A veure la llista. (Agafa la llista que li dóna en Tanet.) Lloro, 

mona, gall, gos llop, rata de claveguera, conill de bosc, sargantana, ànec, 

ratolí, espiadimonis, papallona blanca, papallona de colors, peixos 

vermells... Peixos vermells? No deuen pas ser..?

Tanet: Sí, els del pati de la rectoria. 

Mossèn: Ai, Senyor! Bé. I esteu segurs d’aconseguir tots aquests animals? 

Tanet: Oh, sí! Ho tenim tot pensat. 

Mossèn: Ah! I les gàbies, què? D’on les traurem, les gàbies?

Fleming: Jo les inventaré. 

Mossèn: Doncs, si ho teniu tot tan pensat, no sé pas en què us puc ajudar, jo. 

Perquè no voldreu pas que em posi a caçar grills, a la meva edat.

Tanet: Oh, no, no! Els grills, ja els caçarem nosaltres. Si hem vingut a parlar amb 

vostè és perquè el festival va sortir tan bé, que hem pensat que ens podria 

ajudar a organitzar això del zoo perquè pugui sortir tan bé com el festival. 

És que nosaltres no sabem per on començar, sap?

Mossèn: Ah, ja. En primer lloc, hauríeu de nomenar una junta. 



Tanet: Ja la tenim: nosaltres. 

Mossèn: I un president. 

Manelitus: El president és en Tanet.

Mossèn: I un secretari.

Juli: El secretari sóc jo. 

Mossèn: I un director tècnic. 

Tots: En Flèming!

Cigró: I jo sóc el seu ajudant. 

Manelitus: I jo sóc el director de caceres.

Mariona: I jo, la directora de propaganda. 

Mossèn: Renoi, si que ho teniu ben organitzat! No crec que jo ho hagués fet millor. 

Tanet: Hi ha una cosa que no sabem com resoldre-la. Si vostè volgués...

Mossèn: Digues, digues. 

Tanet: Doncs resulta que ens han dit que per fer el zoo al solar, cal un permís de 

l’ajuntament i s’han d’omplir uns papers i no sé què dimonis més. 

Mossèn: Bé, ja intentaré resoldre això del permís. 

Tots: Visca el mossèn!

Mossèn: Escolteu, ara que hi penso: jo tinc relació amb el senyor Pujades, que és 

un zoòleg conegut arreu del món. 

Manelitus: Que és què? 

Mossèn: Zoòleg. Zo-òleg.

Manelitus: Ah, vol dir que és empleat del zoo del parc, oi? 

Mossèn: Manelitus, no siguis beneit. Un zoòleg és un senyor que sap tot el que s’ha 

de saber sobre tota mena d’animals: què mengen, com s’han de tractar, de

quina mena són... Ho entens?



Tanet: En això del menjar dels animals no hi havíem pas pensat, i és una cosa 

important. 

Mariona: És clar. Cada animal menja una cosa diferent. No pots pas donar 

pastanaga a un grill, ni escarola a un peix. 

Tanet: Sí, és clar. 

Mossèn: Mireu, em sembla que justament tinc la seva targeta. A veure. (La busca.) 

Ah,sí. Albert Pujades. Aquí hi ha el seu telèfon.(Dóna la targeta a en 

Tanet.) I ara, escolteu: la vostra pensada és molt bona. I encara ho és més 

la vostra intenció d’ajudar en Pitus. Però us caldrà treballar de valent. No 

sigui que, a mig fer, us en canseu i ho deixeu tot empantanegat. 

Tots: No, no!

Mossèn: Estic segur que no ho fareu. Doncs endavant. Ah! I si teniu alguna dificultat

per trobar algun animal, veniu-m’ho a dir i faré tot el que estigui al meu 

abast per ajudar-vos a aconseguir-lo. Au, tots cap a la feina. (Els nens ja 

comencen a marxar.) Tanet, què és el que fareu primer?

Tanet: Apuntar tots els nens i nenes del barri per fer el zoo.

Escena 3

Els de la colla fan una desfilada pel carrer i canten una cançó per convocar tothom.

CANÇÓ 2: LA CRIDA

Atenció, nens i nenes,

per tal d’ajudar en Pitus 

hem tingut la gran pensada 

de fer un zoo al barri. 

Serà obert un diumenge,

es farà pagar entrada



i els cèntims que es recullin

es pagarà el viatge.

Nens i nenes del barri,

fer un zoo no és gens fàcil

i ens cal l’ajuda de tots.

Veniu tots a apuntar-vos per fer el zoo!

I aquells que no els agradi

col·laborar i fer feina

o que siguin molt mandrosos

no cal que s’hi apuntin,

però que vinguin a veure’l.

Quan acaben la desfilada, ja es troben tots els nens fent cua. Comencen a apuntar-

los.

Juli: Com et dius, Carmeta?

Carmeta: Carmeta. 

Juli: Carmeta què? Tonta!

Carmeta: Ah! Carmeta Pi i Compte.

Juli: Saps fer gàbies?

Carmeta: No, però sé dibuixar.

Juli: Doncs et posarem a propaganda.

Carmeta: I què he de fer?



Juli: Cartells, programes... La Mariona, que és la directora de propaganda, ja 

t’ho dirà. Un altre. Com et dius, Quimet?

Quimet: Quimet.

Juli: No siguis totxo! Quimet i què més?

Quimet: Ah! Quimet Garcia i Rius.

Juli: Tu faràs gàbies.

Quimet: Però si no n’he fet mai. No en sé. Jo vull caçar feres.

Juli: No, que ets massa petit. Un altre. Com et dius?

S’apunten uns quants nens més amb mímica mentre sona una música de fons. Quan 

els nens acaben d’apuntar, els de la colla compten mentre els que s’han apuntat 

esperen, nerviosos. 

Juli: Cinquanta, cinquanta-un, cinquanta-dos, cinquanta-tres! Renoi, quants!

Tots els nens es reuneixen al voltant de la colla i en Tanet puja a una cadira per parlar.

Tanet: Escolteu: ara el secretari passarà llista i us dirà a quina secció va cada un 

de vosaltres. Els de la secció de caceres es posaran a la dreta, al costat 

d’en Manelitus. Els de la secció de gàbies, a l’esquerra, amb el Fleming. I 

els de la secció de propaganda, allà al mig, on hi ha la Mariona. Els que en

Juli no anomeni seran la secció de neteja i s’encarregaran deixar el solar 

ben net. Ja pots començar, Juli. 

Juli: Pepet Roure.

Pepet: Present!

Juli: A caçar animals!

En Pepet fa un crit d’alegria.

Tanet: Ep! Sense fer escàndol, que no acabaríem mai. Continua, Juli.

Juli: Maria Rosa Gómez.

M. Rosa: Servidora!

Juli: A pintar cartells. Mateu Riera.



Mateu: Sóc jo!

Juli: A fer gàbies.

Queden els més menuts, que estan moixos.

Tanet: Això no pot ser. Veniu un moment. 

Els de la junta fan un apart. 

Tanet: Això no pot pas ser. Queden els més petits, i la feina de netejar el solar 

serà molt pesada. A més, mireu, pobrets, quina cara més trista que fan.

Mariona: Sí. Alguns ja ploren i tot. 

Tanet: Hem de trobar una solució. 

Fleming: I què podem fer?

Tanet: Ja ho tinc! Al matí, les seccions faran la feina que han de fer, i a la tarda, 

tothom farà neteja. És el més just. 

Juli: Sí, però... i al matí, què faran, aquests?

Tanet: Faran els encàrrecs i ajudaran en el que puguin. Els repartirem entre els 

tres grups. 

Mariona: Faran més nosa que servei. 

Tanet: Potser sí, Mariona, però no podem pas dir-los que se’n tornin a casa seva. 

Tots: És clar, és clar!

Tanet: Canvi de programa. Va, anem-ho a explicar.

En Tanet es torna a enfilar a la cadira i fa com si parlés fent mímica. Després de sentir-

lo, tots els nens es posen contents. Per sobre d’aquesta acció silenciosa, se sent la 

veu en off d’en Pitus gran. 

Pitus: Quan vau venir a casa a explicar-me tot allò, jo era al llit i no em trobava 

gaire bé, però recordo que vaig tenir una alegria tan gran! No podia sortir 

de casa i jo no ho vaig veure, però cada dia veníeu a explicar-me com 

anava la feina del zoo. No ho vaig veure, però tinc les vostres explicacions 

gravades a la memòria. Em dèieu que el solar tot el dia era ple de gent que

cridava, preguntava, rondinava... Allà no hi havia qui s’entengués.



CANÇÓ 3: TOTS A TREBALLAR

(Cor 1)

Tisores, cordill, bolígrafs, paper. Tisores, bolígraf, cordill, compàs, cartró, paper. 

Tisores, bolígraf. (8 vegades). 

Ha de ser el més gran, més original que mai s’hagi vist per aquests voltants. Som-hi 

tots a treballar, a treballar, a treballar, a treballar. Tots a treballar!

(Cor 2)

Fustes, claus, martell, barrots, barnilles, paraigües.

Tots a treballar. Avui el solar és ple de gent. Hem de construir entre tots un zoo ben 

bonic. 

Ha de ser el més gran, més original que mai s’hagi vist per aquests voltants. Som-hi 

tots a treballar, a treballar, a treballar, a treballar.

No siguis carquinyoli. 

Barnilles, paraigües. (8 vegades)

Tots a treballar. Avui el solar és ple de gent. Hem de construir entre tots un zoo ben 

bonic. 

Ha de ser el més gran, més original que mai s’hagi vist per aquests voltants. Som-hi 

tots a treballar, a treballar, a treballar, a treballar. Tots a treballar!

(Cor 3)

(Els dels cartells canten) 

Llapis, maquineta. Paciència.

Tots a treballar. Avui el solar és ple de gent. Llapis, maquineta. ...construir entre tots un

zoo ben bonic. 

Goma, estoig i regle. ...ser el més gran, més original que mai s’hagi vist per aquests 

voltants. Som-hi tots a treballar, a treballar, a treballar, a treballar.



Maquineta, cartabó. (6 vegades) Maquineta.

Tots a treballar. Avui el solar és ple de gent. Llapis, maquineta. ...construir entre tots un

zoo ben bonic. 

Goma, estoig i regle. ...ser el més gran, més original que mai s’hagi vist per aquests 

voltants. Som-hi tots a treballar, a treballar, a treballar, a treballar.

(Cor 4)

Tots a treballar. Avui el solar és ple de gent. Hem de construir entre tots un zoo ben 

bonic. 

Ha de ser el més gran, més original que mai s’hagi vist per aquests voltants. 

Paciència. Ja va! Aquí! Si us plau! Pipí!

Salfumant! Ets un trumfo! (3 vegades) Fustes, claus! (4 vegades) 

Tots a treballar. Avui el solar és ple de gent. Hem de construir entre tots un zoo ben 

bonic. 

Ha de ser el més gran, més original que mai s’hagi vist per aquests voltants. Som-hi 

tots a treballar, a treballar, a treballar, a treballar. Tots a treballar!

Escena 4

En Juli convoca tothom al solar a toc de trompeta i en Tanet es dirigeix a tots.

Tanet: Escolteu bé. Diumenge vinent hi ha l’excursió que cada any fa la Penya. 

Aquest any anirem al Brull, que és cap al Montseny. Caldria que hi anéssim

tots, perquè hem d’aprofitar aquesta ocasió per caçar els animals que no 

podem trobar aquí, a la ciutat: llagostes, ocells, el conill de bosc... Molts de 

vosaltres hi aneu amb els vostres pares. Ara bé, tots els nens i nenes que 

no hi estan apuntats haurien de mirar de convèncer els seus pares perquè 

els hi deixin anar amb els pares d’algun veí. Hem parlat amb els de la 

Penya i diuen que hi cabem tots. Diumenge caçarem tots: tots serem de la 

secció de caceres!

Tots: Visca! Visca! 

El grup es dispersa i en Tanet reuneix els caps de seccions.



Tanet: He pensat que hauríem de telefonar al senyor Pujades. Ell ens podrà guiar 

sobre la manera de caçar cada animal de muntanya. Hi esteu d’acord? 

Anem a la cabina!

Pitus: Us en recordeu de la cabina de la plaça? S’hi va estar un munt d’anys. 

Com que gairebé ningú tenia telèfon a casa, els grans havien d’anar a 

trucar a la cabina. Els petits no trucàvem mai, naturalment! Parlar per 

telèfon era cosa de grans. Qui ens ho havia de dir que ara cadascú de 

nosaltres portaria a la butxaca un telèfon que ens permetria comunicar-nos

amb l’altra banda de món!

Els de la colla van cap a la cabina de telèfons. En Tanet hi posa monedes, marca el 

número i els altres escolten des de fora. La veu del Sr. Pujades sona filtrada en off. De

tant en tant, han de tornar a tirar monedes.

Sr. Pujades: Digui. 

Tanet: Bon dia. És el senyor Pujades?

Sr. Pujades: Per servir-lo. Digui.

Tanet:  Jo em dic Tanet. Ens va donar el seu telèfon el mossèn... 

Sr. Pujades: Ah, sí! I tant! El mossèn m’ha parlat del vostre projecte de fer un zoo i el 

trobo molt interessant; i més encara sabent la finalitat que us mou. Sou uns

nois molt ferms. Em tindreu al vostre costat per a tot el que calgui.  

Tanet: Oh! Moltes gràcies. 

Sr. Pujades: No es mereixen, noi. I què, com va el zoo? Endavant?

Tanet: Sí, senyor, va endavant. 

Sr. Pujades: Doncs tu diràs. 

Tanet: Veurà, és que resulta que diumenge vinent anem tots a fora, d’excursió, en

autocar. I aprofitarem l’ocasió per caçar els animals de muntanya, sap? I 

voldria que vostè ens ensenyés la millor manera de caçar cada animal. Si 

pogués venir algun dia d’aquesta setmana...

Sr. Pujades: Ah! Això que em dius és molt interessant. Però no teniu una secció de 

caceres? No s’enfadaran, els vostres caçadors, si m’hi fico jo?



Tanet: No, no! Els de la nostra secció de caceres solament saben caçar animals 

de ciutat, sap? A més, diumenge vinent tots serem de la secció de caceres:

caçarem tots, sap? Això de caçar, a tothom li agrada.

Sr. Pujades: És una gran pensada, de debò! Escolta, Tanet, vull fer-te una proposta. A 

veure què et sembla.

Tanet: Digui, digui.

Sr. Pujades: Si no hi teniu cap inconvenient, diumenge vinent vindré amb vosaltres a 

ajudar-vos a caçar. Et sembla bé?

En Tanet fa un crit d’alegria. Els seus companys li estiren la roba, encuriosits. 

Manelitus: Què passa?  Què t’ha dit el senyor Pujades?

Tanet: Deixeu-me estar. Ja us ho explicaré després. Ho trobo fantàstic, senyor 

Pujades. 

Sr. Pujades: Bé, doncs diumenge portaré tots els estris per a caçar animals de 

muntanya. Ja veuràs quants en caçarem. 

Tanet: Oh, que bé! 

Sr. Pujades: Bé, Tanet. Un dia d’aquesta setmana ja passaré pel solar i acabarem de 

concretar, eh?

Tanet: Molt bé, senyor Pujades.

Sr. Pujades: Fins molt aviat, doncs. 

Tanet: Fins aviat. Ah, i moltes gràcies. 

Quan surt de la cabina tots li fan preguntes.

Tots: Què t’ha dit? Què t’ha dit?

Tanet: Que diumenge vindrà amb nosaltres i que portarà tots els estris per caçar 

animals de muntanya. 

Manelitus: Visca senyor zoològic!

Tanet: Zoòleg, Manelitus, zoòleg. 

Manelitus: Ah, sí! Visca el senyor zoòleg!



Tots: Visca! Visca!

Se’n van corrents a donar la notícia als del solar.

Escena 5

Els de la secció de caceres estan reunits per buscar la manera de caçar una rata de 

claveguera.

Cap-Pelat: Doncs a mi, si em deixeu la rata de claveguera per a mi tot sol, en un dir 

Jesús us la porto més fresca que un rave, d’un cop de roc!

Manelitus: No siguis carquinyoli, Cap-Pelat. Tens tants cabells al cap, que no hi ha 

manera que t’hi entri que el que volem és una rata viva. 

Cap-Pelat: Ui, si n’he mortes, jo, de rates!

Tecla: Deixa’l estar, aquest, Manelitus. Pensem una bona trampa per caçar una 

rata. 

Ritus: Si la poguéssim caçar des del carrer, amb una canya de pescar!

Pepet: Jo tinc una pensada.

Manelitus: Vinga!

Pepet : Doncs baixem a la claveguera i hi deixem un plat d’allò que serveix per 

adormir les persones en les operacions. Llavors les rates s’ho beuran i 

s’adormiran. Al cap d’una estona, baixem nosaltres, agafem la rata que ens

agradi més i ja està. 

Tecla: Mira que senzill!

Cap-Pelat: I si hi poséssim salfumant?

En Tanet s’acosta a la rotllana i diu:

Tanet: Ja hi tornem amb les rates? Heu de pensar la manera d’aconseguir 37 

animals, com a mínim, i us passeu l’estona discutint de rates de 

claveguera.

Cap-Pelat: Tanet, jo crec que el millor és el salfumant. Una mica de salfumant i res, 

rata morta!



Tanet: (Dirigint-se a en Manelitus.) Què diu, aquest?

Manelitus: És que té la mania de carregar-se tots els animals. El dia del zoo, l’haurem 

de fermar. 

Tanet: Això no va ni amb rodes! Si no feu més bondat, us posar tots a netejar el 

solar tot el dia.

Tots: No! No! 

Tanet: Doncs discutiu menys i feu més feina. 

En Tanet se’n va.

Manelitus: Vinga, tots a fer feina. A rumiar plans de cacera. (Dirigint-se a en Cap-

Pelat.) I tu, com tornis a parlar de liquidar algun animal, t’envio a la 

Mariona, a fer cartells. Allà sabràs el que és bo. 

Tots rumien. Al cap d’una estona, en Cap-Pelat salta:

Cap-Pelat: Tinc una pensada!

Manelitus: Qui et vols carregar, ara?

Cap-Pelat: No, no, he tingut una pensada més bona: una trampa per caçar tigres!

En Manelitus s’aixeca i en Cap-Pelat va per escapar-se a córrer, però al mateix 

moment arriba en Llonguet. 

Llonguet: Correu! Correu! A casa! A casa!

Tecla: Sí, home, a casa teva fan llonguets. Ja ho sabem.

Llonguet: No, no.

Tecla: Ah, ja no en feu? 

Llonguet: Sí, sí. (Esbufega) 

Manelitus: A veure si t’aclareixes.

Llonguet: A casa ha entrat una rata de claveguera així de grossa.

Tots: Una rata de claveguera!

Manelitus: Ep, nois, calma! Abans hem de planejar la captura. 



Cap-Pelat: Però i si mentrestant se’ns escapa la rata?

Llonguet: No hi ha por. Ha entrat a la cambra dels encenalls i la fusta i no en sortirà 

fàcilment. 

Manelitus: Heu de pensar que si cacem la rata, ens estalviem de baixar a la 

claveguera. Hem de pensar un pla perfecte.

Cap-Pelat: No hi pensis més, Manelitus. Aquesta rata ja ha begut oli!

Després de pensar el pla, van cap a la fleca i hi entren procurant que no els vegi la 

mestressa, guiats per en Llonguet. Mentrestant, comença a sonar un avançament de 

la cançó 4.

Llonguet: És aquí dins. 

Manelitus: Llonguet, porta unes quantes fustes llargues. Tu, Ritus, i tu, Cap-Pelat, us 

quedareu a la porta, aguantant el sac. 

Cap-Pelat: Jo no vull aguantar el sac. Jo vull caçar la rata. 

Manelitus: Res, ni pensar-hi. Encara ens la faries malbé. A aguantar el sac. 

Torna en Llonguet amb les fustes. El cap de la secció fa un discurs.

Manelitus: Companys, ha arribat l’hora de la veritat. Estem davant de la nostra prova 

definitiva. Si en sortim triomfadors, demostrarem al barri que som una 

secció de caceres molt ferma. Endavant!

Entren tots menys en Cap-Pelat i en Ritus, el més petit.

Manelitus: Vosaltres remenareu per aquell pilot de fusta i vosaltres, per entre els 

encenalls. I tu i tu, quedeu-vos a l’aguait, al costat de la porta, i quan passi 

la rata, l’obligueu a ficar-se a dins del sac parat. Però aneu amb compte a 

fer-li mal. Ens cal una rata en bon estat. 

Comencen a buscar la rata.

M. Rosa: Aquest Llonguet ens ha ensarronat. Ja ho veureu. 

Manelitus: No comencis a rondinar. Et penses que caçar una rata de claveguera és 

com bufar i fer ampolles? Si et sembla, la rata es posarà davant teu i et 

dirà: “Vinga, agafa’m.” Apa, no ens desanimem. Tots a burxar. 



Tecla: Ei! És aquí, darrere d’aquest pilot de fusta. La sento xisclar. Escolteu. 

CANÇÓ 4: CANÇÓ INSTRUMENTAL I COREOGRAFIA AMB ESCOMBRES

Uns quants s’enfilen al pilot de llenya amb grans crits, però el pilot es desmunta i tots 

cauen per terra. La rata salta per sobre la pila del greix. Un nen vol caçar la rata al vol 

amb la fusta i clava un cop a en Manelitus. És un campi qui pugui. La Tecla 

aconsegueix agafar la rata per la cua i li comença a fer donar voltes per atabalar-la, 

però l’animal se li escapa dels dits i va a parar al cap d’un dels caçadors, que cau en 

basca de la impressió. En Cap-Pelat deixa el sac i entra. La rata corre cap a la porta. 

Quan la veu, en Cap-Pelat gira cua i corre cap a la porta, salta per damunt d’en Ritus i 

el sac i cau sobre en Llonguet. La rata es fica al sac.

Ritus: Ja la tinc! Ja la tinc! 

Tots: Visca! Visca! 

En Manelitus agafa la gàbia i la deixa a terra. Obren el sac i la rata es fica a la gàbia. 

Surt la fornera.

Fornera: Què és aquest terrabastall?

Llonguet: Mira, mira, mare!

En Llonguet acosta la gàbia a la cara de la seva mare, que fa un xiscle. La dona agafa

una escombra. Tots fugen corrents i ells els empaita a cops d’escombra. Durant la 

persecució sona la conclusió de la cançó 4.

Escena 6

Tothom és a punt de marxar d’excursió amb nou autocars. El senyor Pujades no ha 

arribat. El mossèn, el que mana de l’excursió, va a  parlar amb els nens. 

Mossèn: Nois, si el senyor Pujades no arriba aviat, es quedarà a Barcelona. Hem de

sortir puntuals. Ho diu el programa de l’excursió. 

Tanet: I no podem sortir una mica més tard?

Mossèn: Sortir més tard, dius? No pot pas ser. No veus que el programa diu que 

hem de sortir a un quart de vuit en punt?



Cigró: També el programa del festival deia que començaria a les cinc i una mica 

més i ens surt barba.

Mossèn: (molest) No és el mateix. 

Es fan les set.

Mossèn: Tots amunt. 

Tots pugen als autobusos. Quan ja ha marxat el quart, arriba un taxi a tota pressa i 

frena en sec. En baixa el senyor Pujades vestit d’explorador i carregat de material. Els 

nens criden des dels autobusos. 

Tots: Visca! Visca! Ja ha arribat!

El zoòleg no sap a quin autocar ha de pujar.

Tots: Al set! A l’autocar número set. 

Tanet: Senyor Pujades, aquí, en aquest autocar!

El senyor Pujades puja al seu autocar i marxa tota la caravana.

Passa el paisatge.

CANÇÓ 5: ANEM D’EXCURSIÓ

La Penya se’n va d’excursió

―amb bus, amb bus―

ben lluny de la civilització,

―al Brull, al Brull―.

Amb bus al Brull. Ai, quin embull! 

Volem respirar aire sa.

―no fum, no fum―

També volem veure el sol brillar.

―Sí llum, sí llum.―

No fum, sí llum. Fum no. No et fum!   



Diran que som uns pixapins.

―I què? I què?―

És ben veritat. Ho portem dins.

―Ai fe! A fe!―

Som gent de pis, no pas de pins. 

A terra seurem per dinar

―Que dur! Que dur!―

paté, ensaladilla o bé entrepà

―i ou dur, i ou dur―.

Qui du ou dur? Jo en duc i tu?

Al camp hi anem en so de pau

―Oh, i tant! Oh, i tant!―

perquè ningú torni amb un trau,

ni xic ni gran.

Ui, no! Ni trau ni blau, sisplau!

Ja es veu un pi,

(No, dos. No, tres.)

un bosc, un camp, 

un riu, un mas,

un hort, un prat,

un porc, molts bens,

un munt de fems.

Ja hi som, per fi!



Escena 7

Ja són al camp. Els nens estan en rotllana al voltant d’en Tanet, que fa un discurs. 

Tanet: Silenci! Escolteu. Ara de seguida començarà la gran cacera d’animals de 

muntanya. Cadascun de vosaltres ja sap a quin grup de cacera ha d’anar. 

Sobretot, heu de creure i fer el que us digui el vostre cap: heu de fer 

bondat i no posar-vos a jugar. Avui hem vingut a fer feina. Bé, ara caçarem 

fins a la una, o sigui, durant tres hores. I a la tarda, entre tots, caçarem els 

animals que no hàgim pogut caçar al matí. Endavant, doncs, i bona feina. 

Tots: A caçar! A caçar!

Tots marxen i es queden en Cap-Pelat i la Mariona amb els petits per caçar papallones

i llagostes. Els nens porten capses de plàstics i caçapapallones. Abans de començar, 

en Cap-Pelat avisa els nens. 

Cap-Pelat: Escolteu tots bé: si us trobeu en perill davant d’alguna fera, feu un crit i 

vindré volant a salvar-vos!

Mariona: A veure: aquesta caça és molt distreta i hi ha el perill que tot caçant, 

caçant, algú es perdi. Feu el favor de no allunyar-vos massa. 

CANÇÓ 6: CANÇÓ INSTRUMENTAL I COREOGRAFIA AMB CAÇAPAPALLONES Els

nens es posen a caçar. Només troben papallones blanques i llagostes grises. Se’ls 

escapa una llagosta verda i grossa.

Carmeta: Una papallona de colors! Oh, que bonica!

Tots: On és? On és?

Tots s’acosten a la nena. En Cap-Pelat és l’últim d’arribar.

Carmeta: Mira, Cap-Pelat, allà, sobre aquella branca. L’he descoberta jo. 

Cap-Pelat: Aquesta deixeu-la per mi.

Fa un salt i va a parar a sobre d’uns esbarzers mentre la papallona de colors fuig. Tots

tenen feina a treure en Cap-Pelat dels esbarzers. Le nena que ha vist la papallona la 

segueix fins que es para.

Carmeta: (fluixet) Ei, és aquí, en aquest arbre.



Tots s’hi acosten. En Cap-Pelat vol tornar a provar de caçar-la, però intervé la 

Mariona.

Mariona: No, Cap-Pelat, que avui ja t’has fet prou mal. 

La Mariona s’acosta a l’arbre i caça la papallona.

Tots: Visca! Visca!

Després veuen una llagosta verda i tots l’empaiten fins que, al final, la llagosta es posa

sola a dins del caçapapallones del nen més petit. La Mariona la guarda en una capsa 

de plàstic. Després mira al seu voltant. 

Mariona: I en Cap-Pelat? Nens, heu vist en Cap-Pelat?

Ningú l’ha vist.

Tots: Cap-Pelat! Cap-Pelat!

Cap-Pelat: (de lluny) Ja vinc! (al cap d’una estona, quan entra) Mariona, escolta, que 

podem caçar algun animal que no siguin papallones o llagostes?

Mariona: Ja ho crec, que sí. Per què?

Cap-Pelat: Espera i veuràs. 

Surt i torna amb un esquirol lligat amb una corda.

Tots: Oh!

Escena 8

Pitus: També recordo quan em vau explicar com havíeu caçat ocells amb 

reclams. Voleu creure que encara guardo el reclam que em vau regalar? 

Escolteu!  (el fa sonar)

En Tanet i la Tecla dirigeixen el grup de caçadors d’ocells. Els nens tenen untades 

amb vesc unes quantes branques d’un arbre. Ja tenen unes quantes gàbies amb 

pardals. Van fent sonar reclams. Mentre un nen, enfilat a l’arbre, desenganxa un altre 

pardal i el tanca en una gàbia, arriba el Sr. Pujades.

Sr. Pujades: Què, Tanet, van bé, aquests reclams, per caçar ocells?



Tanet: Home, per als pardals van molt bé, perquè ja n’hem caçat onze, però per 

als altres ocells, no tant. A part dels pardals, només tenim una merla.

Tecla: Toquem el xiulet que toquem, sempre vénen pardals. 

Sr. Pujades: Mira, Tanet: per cada cadernera hi ha cent pardals i per cada rossinyol, 

cent caderneres. Heu de tenir paciència. A més, heu d’allunyar-vos una 

mica dels camins. Als ocells més difícils no els agraden els llocs per on 

passen els homes. 

Tanet: Bé, ho intentarem un altre cop. (Dirigint-se els altres.) Nois, hem de tenir 

paciència. I allunyar-nos dels camins. Ara pujarem per aquella costa i 

caçarem ocells dalt d’aquell turó. 

Canvien de lloc i tornen a provar de fer sonar els reclams. A partir dels reclams, 

comença la música de la cançó. Quan s’acaba la cançó, arriben un parell d’ocells 

diferents i els cacen. 

CANÇÓ 7: ELS OCELLS

Per cada cadernera

hi ha cent pardals.

Per cada rossinyol,

cent caderneres.  

Alosa, garsa, perdiu. Pit-roig, pinsà, capsigrany. Tord, passerell, gaig, gafarró. 

Pardals, pardals, pardals!

Una garsa d’un pam i mig.

Una perdiu ben grassoneta. 

Un blauet divertit. 

Un mussol adormit. 

Un aneguet i una cadernera de molts colors.

Gavina, estornell, perdiu, oriol.



Cuereta, mallerenga, corb, mussol. 

Gavina, estornell.

Cuereta, mallerenga, cucut, pardal, picot, puput, pinsà, siboc. 

Per cada cadernera

hi ha cent pardals.

Per cada rossinyol,

cent caderneres.  

Alosa, garsa, perdiu. Pit-roig, pinsà, capsigrany. Tord, passerell, gaig, gafarró. 

Pardals, pardals, pardals!

I una cadernera de moltes coloraines. 

Escena 9

Sr. Pujades: Bé, no ens podem queixar. Hem arreplegat una colla d’animals que no 

són gens fàcils de trobar. Però encara ens falta el conill de bosc. 

Manelitus: En Fleming ho té tot previst. Ha pensat una bona manera de caçar-lo. Ja 

ho veurà. 

Fleming: No sé si resultarà, però...

Sr. Pujades: Digues, digues. 

Fleming: Doncs, en primer lloc, ens fa falta un conill de corral. El demanarem a la 

casa del Brull. Llavors, li lligarem al coll una pastanaga i un micròfon petit 

que tinc a la motxilla. És un micròfon amb auriculars, sap?

Sr. Pujades: Ja tenim el conill amb la pastanaga i el micròfon al coll. Què més?

Fleming: Fem entrar el conill de corral dins un cau. Em poso els auriculars i escolti si

hi ha algun altre conill a dins. Que no en sento cap? Doncs busquem un 

altre cau. I així anem fent fins que trobem un cau amb un conill. 

Sr. Pujades: Bé. I quan trobem un cau amb un conill de bosc, què?



Fleming: Llavors estirem el cordó del micròfon i fem sortir el conill de corral. I 

darrere, empaitant la pastanaga, sortirà el conill de bosc. No falla. 

Sr. Pujades: No costa gens de provar-ho. 

Escena amb ombres xineses i música. Van a la casa del Brull i demanen un conill. En 

Fleming va a buscar el micròfon i, mentrestant, busquen un cau. Posen la pastanaga i 

el micròfon al conill i en Manelitus el deixa a l’entra del cau. 

Manelitus: Apa, bonic. Bon viatge. I no et perdis. 

El conill entra i en Fleming es posa els auriculars. Esperen una estona. 

Fleming: En aquest cau no hi ha ni una rata. 

Fan sortir el conill i ho proven en uns quants més. Al cinquè cau...

Fleming: Atenció!

Tots s’acosten.

Fleming: Senyor Pujades, què li sembla, això?

El senyor Pujades es posa els auriculars.

Sr. Pujades: Un conill de bosc! Se sent el xisclet característic del conill de bosc. 

Tots es preparen a per rebre el conill. En Fleming es torna a posar els auriculars. En 

Manelitus estira el cordó del micròfon però, d’entrada, el conill de corral no vol sortir.

Manelitus: Aquest beneit es veu que s’hi troba com a casa, dins del cau.

Fleming:  Compte! Se senten corredisses.

Surt el conill de bosc i es fica a dins del sac. Darrere seu surt l’altre conill i també s’hi 

fica.

Escena 10

Els de la secció de caceres estan reunits, presidits per en Manelitus, i discuteixen què 

faran. En Peret els escolta de lluny. Un nen petit s’acosta al grup i pregunta:

Nen Petit: Cap-Pelat, Cap-Pelat, quins animals anireu a caçar, ara?



Cap-Pelat: Lleons!

Nen Petit: Jo vull venir.

Cap-Pelat: No, que mosseguen!

El nen surt corrent i crida:

Nen Petit: Els de la secció de caceres se’n van a caçar lleons!

Topa amb en Peret. En Peret es posa a riure.

Manelitus: Es pot saber què et fa tanta gràcia?

Peret: Ai, ves! Com que no n’hi ha, per ací, d’aquests animals que dieu...

Manelitus: I com ho saps, tu?

Peret: Diu que com ho sé! (riu)

Nen: És clar que aquest nen deu viure per aquí a prop, Manelitus.

Manelitus: Escolta, com et dius?

Peret: Em dic Pere, jo. 

Manelitus: I vius per aquí a prop?

Peret: Visc allà dalt, al mas Feréstec. 

Manelitus: Tu deus conèixer tots aquests verals, oi?

Peret: Ui, si els conec!

Manelitus: Escolta, Peret: coneixes algun lloc on hi hagi animals feréstecs?

Peret: Ui, si en sé! A la cova del Papu Fred n’hi ha moltes, de bèsties: ratpenats, 

guilles, serps... I fins una vegada hi van matar un ós, a la cova del Papu 

Fred. Ai do, la cova del Papu Fred!

Manelitus: Escolta, Peret, ens hi podries guiar, a aquesta cova?

Peret: Ui, si podria! Però és molt fosca. No ens hi voríem pas. 

Manelitus: No pateixis, que ja portem lots. 

Nen: I per què li diuen la cova del Papu Fred?



Peret: Ui, el Papu Fred! El Papu Fred és un papu que viu allà dins. Però solament

fa por a les criatures. Quan una criatura no fa bondat, llavonses ve el Papu 

Fred i l’agafa per les cames. I diuen que té les mans fredes com el glaç. 

Però amb nosaltres no hi ha por: som molt grans, ja, nosaltres. 

Cap-Pelat: Vols dir?

Manelitus: Cap-Pelat, no em diràs que, tan gran, tens por d’un papu, oi?

Cap-Pelat: Qui, jo? Però crec que seria millor anar a caçar àguiles. 

Escena 11

Van tots cap a la cova i hi entren. En Manelitus va al davant amb un lot i en Ritus, al 

final amb un altre lot. Caminen a les fosques per la cova. 

CANÇÓ 8: EL PAPU FRED

Papu Fred, Papu Fred, per què vius tan a les fosques, on no arriben ni les mosques?

Papu Fred, Papu Fred, fas por a les criatures si fan entremaliadures.

Papu Fred, Papu Fred, no voldríem despertar-te i, encara menys, molestar-te. 

No t’enfadis amb nosaltres.

No ens estiris pas les cames amb les teves mans glaçades.

No ens enviïs bafarades pestilents i enverinades.

No ens llancis flamarades per omplir-nos de cremades. 

No volem esgarrapades d’unes urpes esmolades.

No ens ataquis, no ens mosseguis,

no ens fereixis, no ens torturis,

no ens esclafis, no existeixis!

Mama, por!

Peret: Alerta a perdre-us. Anem tots junts, que més d’un hi ha fet una estada 

d’allò més llarga, aquí dins. (riu) Compte amb el rec.



Com que no saben què vol dir, tots es fiquen de peus al rec i, quan noten els peus 

molls, criden. 

Manelitus: Ep, tu, tanoca! Podies avisar.

En Peret no para de riure.

Peret: Ui, com disfrutarem, ara! (Agafa una branca de terra.) Ara entrarem a la 

cambra més gran de totes. Ai do, com disfrutarem, ara!

Els altres el segueixen i entren en una gran cambra amb un petit llac al mig. Mentre 

els altres estan distrets admirant les estalactites i les estalagmites, en Peret fa un gran

crit i comença a donar cops a la paret amb la branca. Se sent un gran batibull i surt un 

estol de ratpenats. Els nens es tiren a terra amb grans crits. Al cap d’una estona els 

ratpenats se’n van i els nens s’alcen de terra tots enfangats. 

Cap-Pelat: Com ens hem divertit amb els ratpenats, oi?

Manelitus: Escolta, tu, sòmines, si ens tornes a donar una sorpresa com aquesta, 

t’estomaquem de valent. I de totes les feres que deies que trobaríem, què?

On són les serps, les guilles i els óssos? Solament hem trobat aquests 

ratpenats fastigosos.

Peret: En aquest temps, a la cova solament hi ha ratpenats.

Nen: Ho hauries pogut dir abans.

Ritus: Almenys haguéssim trobat el Papu Fred.

Cap-Pelat: Què dius, tu, ara?

Manelitus: Va, ja és hora de tornar. Passa al davant, Peret.

Al cap d’una estona de caminar, torna a parlar en Manelitus.

Manelitus: Tu, noi. Vols dir que no fa massa estona que caminem? I per aquest camí 

no hi hem passat, abans. 

Peret: (riu) Ai, ves! No és pas gaire bonic, passar sempre pel mateix lloc. 

Abans que en Manelitus pugui reaccionar, se sent un crit. 

Ritus: Una fera! Una fera molt grossa!



Al fons del passadís es veuen uns ulls fosforescents. Tothom calla fins que en Peret 

riu. 

Peret: Ai, quin riure! 

El nen va cap allà i al cap d’un moment, crida.

Peret: Ai que ja el tinc!

Torna cap on són als altres amb un mussol a la mà. Primer els nens no el reconeixen i 

es fan enrere, però en Ritus s’hi acosta i parla.

Ritus: Però sí és un mussol!

Tots respiren. Tanquen el mussol en una gàbia i la tapen amb un drap. 

Manelitus: Tu, noi, s’han acabat les bromes! Ara ens portes de dret cap al 

campament, entesos?

Escena 12

Ja és un altre dia i són a Barcelona. Els de la secció de caceres estan parlant amb la 

senyora Mundeta per demanar-li el lloro Pascassiu. La dona fa mala cara. Durant 

l’escena el lloro va cridant “Caramels! Cacauets!”

Sra. Mundeta: Que us deixi el meu lloro per fer un què? 

Tecla: Un zoo, un zoo ple d’animals. És per recollir cèntims per pagar el viatge 

d’en Pitus a Suècia, perquè es pugui curar.

Sra. Mundeta: Però el pobre Pascassiu no pot pas estar tot el dia sol sense mi; 

s’enyoraria massa, pobret. 

Manelitus: Però és que per fer el zoo ens cal un lloro. No ho entén? Un zoo sense un 

lloro és com si no fos un zoo.

Sra. Mundeta: Feu-vos-ho com vulgueu, però jo, el meu Pascassiu, no el deixo. 

Els nens fan un apart per parlar. 

Cap-Pelat: Si em doneu un llaç de cowboy, el llanço ben llençat i la senyora Mundeta 

es queda sense lloro. 



Tecla: Una pensada! Escolteu: si la senyora dels cacauets el que no vol és 

separar-se del lloro, podem fer una cosa: li muntem una paradeta al solar i 

així, venent cacauets als visitants del zoo, farà un gran negoci. A canvi que 

ens deixi el lloro, el col·locarem a prop de la seva mestressa. 

Fent mímica, els nens tornen on hi ha la dona, la Tecla parla, la dona s’ho rumia, 

canvia de cara, fa que sí i dóna la mà a la Tecla. Els nens fan expressions d’alegria. 

Després van a veure l’oncle Patau, un venedor de globus i xiulets que té un mico que 

es diu Pellofa. Fent mímica, li compren un globus cada un. 

Manelitus: És molt llest, el seu mico, oncle Patau. 

Oncle Patau: Més que tu. 

Manelitus: Diumenge vinent fem un zoo al solar i ens faria falta una mona. Oncle 

Patau, ens podria deixar el Pellofa per diumenge? L’hi agrairíem molt. 

Oncle Patau: Deixar el Pellofa? Deixar el meu mico? Tu no estàs bé, noi. 

Tecla: Oncle Patau, és que el zoo el fem per recollir cèntims per en Pitus, que 

està malalt i ha d’anar a Suècia perquè se’l miri un metge molt famós. No 

el fem per jugar, el zoo, sinó perquè en Pitus pugui posar-se bo. 

Oncle Patau: En Pitus està malalt? No sabia pas que en Pitus estigués malalt. Ja 

m’estranyava, tant de temps de no veure’l. L’altre dia ho deia al Pellofa. 

Pobre xicot!  I dieu que aquest zoo, el feu per pagar el viatge d’en Pitus a 

Suècia? 

Manelitus: Sí. Allà un metge molt famós el posarà bo. 

Oncle Patau: Pellofa, hem d’ajudar un bon amiguet.

Nens: Ens deixarà el Pellofa, oncle Patau?

Oncle Patau: Ja podeu buscar-li un bon lloc al zoo. 

Cap-Pelat: Visca l’oncle Patau!

Nens: Visca!

Els nens tornen cap al solar, però els atura la senyora Emilieta, una dona molt pobra 

que viu sola i es guanya la vida rifant coses.

Sra. Emilieta: Escolta, Manelitus.



Manelitus: Digui, senyora Emilieta. 

Sra. Emilieta: Ahir van venir a veure’m uns parents del poble i em van dur un gall dindi

perquè el rifés. Que ja en teniu, al zoo, de gall dindi?

Manelitus: No, senyora Emilieta, no en tenim, de gall dindi. 

Sra. Emilieta: Doncs ja me’l podeu apuntar. 

Tecla: Però vostè bé l’ha de rifar, el gall dindi. 

Sra. Emilieta: Oh, aquesta setmana ja tinc dues coses per rifar. Amb el que en tregui, 

puc anar tirant. La setmana vinent, me’l torneu i el rifaré. 

Manelitus: Si és així, d’acord. I quan el rifi, li comprarem molts números, senyora 

Emilieta.

Sra. Emilieta: Gràcies, noi, gràcies. 

Nens: Gràcies a vostè, senyora Emilieta. 

Sra. Emilieta:  A veure si el poseu en una gàbia ben maca, el meu gall dindi. 

Manelitus: Així ho farem. 

Escena 13

Els nens fan una desfilada pel carrer per anunciar el zoo tot cantant una cançó.

CANÇÓ 9: LA DESFILADA

Atenció, Pares i mares,

porteu els vostres fills

a visitar el zoo d’en Pitus. 

Obrim aquest diumenge 

a les deu al solar.

Hi serem matí i tarda.

Com sabeu és per fer cèntims

perquè el nostre amic

pugui anar a Suècia.

Veniu tots a veure



el zoo d’en Pitus. 

Escena 14

És el dia de la inauguració de bon matí. El solar està net però buit. Van arribant nens 

amb gàbies petites i mitjanes. Tots els nens van molt arreglats. En Tanet s’enfila a una 

cadira i diu:

Tanet: (dirigint-se a en Juli) Toca la trompeta.

En Juli toca la trompeta i tots els nens es reuneixen a l’entrada del solar per escoltar 

en Tanet. 

Tanet: Bé, ja ha arribat el dia del zoo. Podem estar tots ben contents i orgullosos 

d’haver-ho aconseguit. Però la feina no s’ha acabat, encara. Primer hem 

d’anar col·locant a les gàbies tots els animals que cadascú ha guardat a 

casa seva. Tots ja sabeu a quina gàbia va el vostre animal. Els hi heu de 

posar menjar i aigua tal com us va apuntar el senyor Pujades a la fitxa de 

cada animal. Sobretot, tracteu bé els animals. Al llarg de tot el dia d’avui 

vindrà molta gent a visitar el nostre zoo, i entre tots hem de fer que tothom 

se’n vagi content. Estic convençuts que tots us comportareu com cal. Avui, 

més que mai, hem de demostrar que els nens i les nenes del nostre barri 

són molt ferms. D’acord?

Nens: Sí.

Tanet: A les deu menys cinc, tot ha d’estar muntat i tothom ha de ser al seu lloc. 

Llavors posarem una cinta de banda a banda de l’entrada. El mossèn i el 

senyor Pujades faran uns discursos i la mare d’en Pitus tallarà la cinta amb

unes tisores, i el zoo quedarà obert al públic. Vinga, tots a treballar per fer 

els últims preparatius.

Els nens van portant deixant els animals a les seves gàbies, els posen menjar i fan 

altres preparatius. També arriben la senyora Mundeta, que s’instal·la en una parada 

amb el lloro, i l’oncle Patau, que fa el mateix amb el seu mico. La senyora Emilieta 

porta el seu gall dindi. Posen una cinta i la tallen per inaugurar el zoo.

CANÇÓ 10: JA TENIM EL ZOO



Per fi ha arribat aquell gran dia.

Avui obrim el nostre zoo.

Ens ha costat aconseguir-ho,

però, finalment, tot és a punt.

Ja només cal posar les bèsties

al lloc que tenen preparat.

El nostre zoo no és com els altres,

no és com els zoos que fan els grans.

No hi veureu bèsties perilloses.

No hi ha dofins ni elefants, 

no hi ha pingüins ni hipopòtams,

ni tampoc cap goril·la blanc. 

Però hi ha galls i escorpins,

peixos vermells i també grills,

un munt d’ocells i un esquirol

i també un mico i un mussol.

El nostre zoo no és com els altres

perquè és el zoo més original. 

Parla en Pitus adult en off.

Pitus: Quina emoció! Al cap de quinze dies, acompanyat de la meva mare, vam 

sortir cap  a Suècia. I al cap d’un mes, era altra vegada a Barcelona, ja 

curat del tot. El dia de la tornada va ser festa grossa, al barri. A casa meva,

durant tot el  sant dia hi va haver una desfilada de gent. I vaig tornar de 

nou a la meva colla. Però des d’aquell dia la colla del Tanet s’havia fet molt 

gran: la formaven tots els nens i les nenes del barri.

CANÇÓ 10 BIS: CONTINUACIÓ DE LA CANÇÓ I REMATADA FINAL

Som nens normals de Barcelona



Del mil nou-cents seixanta-cinc.

A casa nostra no hi ha tele,

no s’ha inventat l’ordinador.

No coneixem cap Umpa-lumpa

ni ens vindrà a veure en Peter Pan.

Al nostre món no hi ha res màgic;

no hi veureu mai volar ningú. 

Al nostre món no hi ha res màgic;

som nens i nenes com ho ets tu.

Ens va inventar el senyor Sorribas

sense sortir del món real

per a una història extraordinària

que mereixia un musical. 

I l’hem cantat i l’hem ballat,

hem fet vestits i decorats.

Hem treballat i hem disfrutat

i ja n’heu vist el resultat.

Us hem mostrat el zoo d’en Pitus.

Piqueu de mans si us ha agradat.

TELÓ


