GUIÓ TEATRAL – FESTA MEDIEVAL DE BADALONA
TORNEIG I ACORD FINAL
NARRADORA: Badalonins, badalonines I forasters! Som al 10 d’abril de l’any 1.527. Ahir, la nau
del temible corsari Catxidiable va desembarcar a la platja de Roca i Pi. Només desembarcar ja
va deixar ben clares les seves intencions de sembrar la mort i la destrucció a la vila de Badalona.
Finalment, al vespre, els corsaris van atacar casa per casa, masia per masia, deixant una estela
de sang i de dolor per allà on passaven. Els badalonins, tot i que la majoria es van reunir a la
masia de can Canyadó per tal de poder repel·lir el seu atac, es van veure obligats a fugir per
salvar la vida. Durant tota la nit els pirates han fet el que han volgut a Badalona amb absoluta
impunitat.
Els nobles de la vila, aquest matí han anat a demanar ajuda al Consell de Cent. I aquesta
institució ha mobilitzat les seves millors tropes per poder agafar i empresonar els malvats corsaris.
De tota manera, avançant-se als esdeveniments, Ferrer de Gualva i la seva esposa Elionor,
juntament amb alguns nobles de la vila han decidit tornar a can Canyadó amb la intenció de
pactar amb en Catxidiable i aconseguir alguna mena de tracte beneficiós per a la vila de
Badalona i pels corsaris també.
Però callo, que allà veig com arriba la comitiva.

(Sona música medieval i la comitiva de nobles badalonins s’encamina a l’escenari, on hi ha en
Catxidiable i alguns dels seus corsaris. Quan són a prop, en Catxidiable fa un gest i els pirates,
espasa en ma, van a rebre la comitiva. Sense immutar-se, dignament, els nobles no fan cas de les
provocacions dels corsaris i continuen caminant. En Catxidiable els autoritza a pujar a l’escenari i
a parlar amb ell)
ELIONOR: Catxidiable, els badalonins voldríem arribar a un acord amb tu.
CATXIDIABLE: Ja, ja, ja...! Molt fotuts han d’estar els badalonins quan qui es dirigeix a mi no té
pels a la cara! No m’estranya que ens hagi estat tan senzill assaltar la vila, perquè si els homes de
Badalona no tenen ni boca per a parlar, molt menys tindran braços per moure una espasa.
ELIONOR: Ens has derrotat, has infligit dolor i desesperació a les famílies dels bons badalonins.
Pots dir el que vulguis, res aturarà la nostra determinació de demanar permís per enterrar els
nostres morts amb cristiana sepultura.
CATXIDIABLE: I, per enterrar els morts poseu la vostra vida en perill venint a parlar amb mi?
ELIONOR: I per a demanar-te que marxis i que no torneu mai més.
CATXIDIABLE: Ja, ja, ja...!!!! I què m’oferiu a canvi?
ELIONOR: Perdonar-te la vida!

CATXIDIABLE: Ja, ja, ja, ja...!!!! Ho heu sentit? (Els corsaris riuen. Ell s’aixeca, divertit i va cap a
ella) Tu, m’has de perdonar la vida a mi? (La ressegueix provocador, dona la volta al seu entorn.

Ella continua impertèrrita, digna. Fins que en CATXIDIABLE li dona l’esquena per esclafir a riure
amb els seus corsaris. Aquest fet l’aprofita l’ELIONOR per treure un ganivet que duia amagat i
posar-li al coll. En veure-ho, els corsaris reaccionen ràpidament amenaçant-la amb les seves
espases. CATXIDIABLE fa un gest de “que ningú no es mogui”).
CATXIDIABLE: Està bé, està bé... Heu vingut a parlamentar, parlamentem. (A l’Elionor)
Deixa’m lliure. (L’Elionor el deixa). Què proposeu? (A Ferrer) Parla tu.
FERRER: Que marxeu de Badalona i que no torneu mai més.
CATXIDIABLE: I, a canvi?
FERRER: Nosaltres convencerem als soldats del Consell de Cent per a que no us persegueixin.
CATXIDIABLE: Ja, ja, ja...!!! Tranquil, als soldats ja els convencerem nosaltres (els pirates riuen).
No, a canvi vull que aquesta dona vingui amb nosaltres. (A l’Elionor) Què hi dius?
ELIONOR: (Digna) Si això ha de protegir als badalonins, si.
CATXIDIABLE: (A Ferrer) I tu?
FERRER: Jo penso que això ho podríem resoldre d’una altra manera.
CATXIDIABLE: Ah, si? De quina?
FERRER: Mitjançant un torneig d’equitació. Si guanyeu vosaltres, la meva esposa, l’Elionor de
Santcliment, serà vostre. Però si guanya algú dels nostres, marxareu allà d’on heu vingut i no
tornareu mai més.
CATXIDIABLE: ...M’agrada. Sí, fet! (Als pirates) Aneu a buscar els nostres millors genets! (Uns

pirates marxen ràpidament)

FERRER: (Als nobles) Aneu a buscar els millors genets de Badalona que estiguin sans, sense
ferides! (Uns nobles marxen ràpidament). Aviseu a tots els badalonins que vinguin, competiran
dos però necessitem el suport i la força de tota una ciutat. Animem els nostres!!! ...I que Déu ens
ajudi.
CATXIDIABLE: Seieu aquí. (A l’Elionor) Tu, al meu costat. I presidim el torneig! (Es posa dret)
Que comenci!!!

(Sona música i comença el torneig eqüestre)
(És d’esperar i de suposar que el Torneig el guanyarà algun noble)
ELIONOR: (Després d’aplaudir i felicitar al vencedor) Catxidiable, espero que, com a bon
corsari, no traïcionaràs el teu honor, faltant a la teva paraula.

CATXIDIABLE: No. Ara mateix els meus i jo abandonarem aquest lloc. I teniu la meva promesa
que mai més tornarem a atacar Badalona.
FERRER: (Al genet vencedor) I tu, per haver guanyat, en agraïment, quedat aquesta bossa de
monedes d’or.
ELIONOR: Si és així, permeteu-nos, abans de marxar que us convidem a un dinar multitudinari
amb la gent de la vila. Perquè els badalonins us volem demostrar que, malgrat tot, som un poble
que vol la pau. I la única manera de fer-ho és viure sense odi. Anant tots a una. Estimant i
respectant les persones del nostre voltant. Perquè tots som Badalona. (cridant) Visca Badalona!!!
FERRER: Visca!!!! ...I bon profit!
FI

