GUIÓ TEATRAL – FESTA MEDIEVAL DE BADALONA

DESEMBARCAMENT
NARRADORA: Badalonins, badalonines i forasters! Som a l’any 1.527, quan les incursions de
pirates algerians i tunisencs a la nostra costa eren força freqüents. Violents, sanguinaris i
despietats, assaltaven vivendes, destrossaven les collites, robaven, mataven als que s’oposaven a
la seva voluntat, violaven les noies i raptaven als homes que els podien interessar per tal de
vendre’ls com a esclaus. I, entre tots ells, dos pirates van destacar per la seva brutalitat un va ser
el pirata Barba-roja i l’altre: el temible cabdill corsari Catxidiable!!!
Avui, ara, estem a punt d’assistir al desembarcament d’aquest perillós pirata amb els seus
sequaços a la platja badalonina de Roca i Pi. I veurem com els pobres pescadors, pagesos i gent
del poble, davant la presència del vaixell pirata, es disposen a enfrontar-s’hi com poden.
(MÚSICA)

(Quan la barca de rems s’apropa a la platja)
1 (DOLORS): Els nens! Protegiu els nens!!! (Tothom corre a posar els nens agrupats fora de la
zona de platja, protegits per adults)
2 (LOURDES): Però, no marxeu tots! Per Badalona, lluitem!!! (La majoria tornen a la platja,
disposats a no se sap ben bé què. Estan molt nerviosos i exaltats).
3 (LOLI): Els homes!!! On són els homes?!
4 (JUANI): Que algú vagi a buscar els homes!!! (Algunes dones, poques, marxen a reclutar

homes per a la lluita)
5 (HERMINIA): (Davant l’espantada d’algunes dones) Què fem? Marxem o lluitem?!!!

TOTS: Lluitem!!!!!!
6 (MARTA): Anem a buscar armes, eines, pals... Qualsevol cosa que ens serveixi per a defensarnos.

(Tots marxen corrents a buscar estris per a repel·lir el desembarcament pirata. Quan estan més
o menys armats tornen a la platja i es situen pràcticament a línia de mar, allà on amarrarà la
barca, en grup, enarborant les seves “armes”, ben junts. Estàtics).
(Quan els pirates desembarquen es situaran gairebé arran d’aigua, en grup. Estàtics també,
amb les espases alçades, analitzant el grup de badalonins, a punt d’atacar. Avançaran una passa
i el grup de badalonins recularà una passa. Avançaran una segona passa i simultàniament el
grup tornarà a recular. Avançaran una tercera passa i passarà el mateix. Finalment, els pirates
cridaran i es llençaran corrent, salvatges i violents, contra el grup de badalonins. L’embat durarà
fins que s’aturi la música, en aquest moment tothom romandrà estàtic. Quan la música es
continuï, es reprendrà l’embat dels pirates amb els badalonins reculant fins que hi hagi una nova
aturada musical que provocarà un nou quadre plàstic).
(Hi haurà unes 10 aturades de música. I, per tant, 10 quadres plàstics. Després de cada quadre
plàstic seria interessant que quedés algun badaloní mort damunt la sorra. De manera que hi hagi
una estela de morts cada vegada més gran).
(La última aturada musical ha de coincidir amb el moment que el grup de badalonins es situa
al llindar del final de la platja, a punt d’arribar a la zona asfaltada on s’esperen els nens, nenes i
Ampes que participaran en la cercavila).

(En aquest moment arriben al galop 2 o 3 nobles a cavall. Donen un parell de voltes a l’entorn
del grup de pirates. Aquests només els miren, amb les espases enlairades però. Quan estan
donant la segona volta, els pirates fan crit i un gest d’anar contra ells).
PIRATES: (Als nobles a cavall) Uh!!!!
(Els nobles marxen atemorits i es dirigeixen galopant on roman el grup de badalonins. Els
pirates se’n riuen).
PIRATES: Ja, ja, ja...!!!!

Aleshores, en Catxidiable, envoltat dels seus pirates, es dirigeix a la multitud).

CATXIDIABLE: Ja, ja, ja, ja...!!! Per mil mar huracanats!! Que no teniu cap per a pensar?! Que us
agrada morir, que us enfronteu al pirata més temut i sanguinari de la Mediterrània!? Sóc en
Catxidiable!!! Però ara seré condescendent i us perdonaré la vida! Perquè em dona la gana,
sentiu? I perquè vull que marxeu i feu saber a tots els badalonins que aquest vespre assaltarem la
vila! Digueu-los que vull trobar les portes de totes les cases obertes, perquè cada casa que trobem
tancada la cremarem sense pietat, sense deixar sortir als qui hi hagi a dins! Digueu-los que volem
trobar les taules dels menjadors plenes de guisats i del millor menjar que tingueu! Ah! I alcohol!!!
Ja, ja, ja...! No menys de 6 ampolles del millor aiguardent que pugueu aconseguir! Sí, i una
donzella disposada a servir-nos en tot el que puguem menester...! Ja, ja, ja...! I si és verge, millor!
Ah! I el que tingueu de valor, deixeu-ho dins un sac a l’entrada de casa vostra! ...Només si feu
això us perdonarem la vida!!! Sinó, morireu!!!
1 (MARTA): Hem de fer cas del que ens digui aquest criminal?
2 (DOLORS): Si vols fer-te matar, tu mateixa! Jo tinc família i fills que protegir!
3 (ESTRELLA): Però, on podem anar? Jo no me’n refio de la paraula d’aquest assassí! Ja sabeu
què va passar la darrera vegada que ens va assaltar Barba-roja!
4 (ROSA): I els nobles? Què hi diuen els nobles?
5 (CAVALLISTA): Nosaltres us hem vingut a buscar per portar-vos a la masia de Can Canyadó.
Allà és on els nobles hem decidit ajuntar-nos per ser més forts i repel·lir l’atac pirata!
6 (JUAN): Sí! Si estem junts ho aconseguirem. La unió fa la força!
7 (LOLI): Anem a Can Canyadó i allà enfrontem-nos al Catxidiable!!!
TOTS: A can Canyadó! A can Canyadó!!!
CATXIDIABLE: Badalonins...!!! ...No entenc què esteu tramant però tant me fa. Resistiu-vos i no
només us matarem, sinó que us arrencarem la pell a tires!!! Pirates! Agafeu una noia i porteu-la
aquí!!! Que sàpiguen aquests bergants que Catxidiable no parla en broma!

(Tres pirates la van a buscar. Algú intenta impedir-ho. Un dels pirates l’amenaça amb l’espasa.
Els altres 2 agafen la noia, que xiscla. Els del grup criden alarmats. Els 2 pirates agafen la noia,
que es resisteix, la carreguen a les espatlles i se l’enduen. Hi ha un guirigai general que es resol
amb la resta de pirates apropant-se al grup de badalonins).
CATXIDIABLE: I ara, marxeu!! Fora!!!! Lluny de la meva vista, miserables!!! (Els badalonins
callen i, resignadament inicien la marxa).
(MARTA): (Marxant) Ens tornarem a veure les cares, Catxidiable!
(JUAN): Els teus crims no quedaran impunes!!!
PIRATES: Ja, ja, ja...!!!

(El grup de badalonins se’n va. Mentre els pirates resten a la platja)
FI

ACCIÓ AL PONT DE LA BUTIFARRETA
(Els Pirates es queden a Roca i Pi, mentre el grup de badalonins (Ampes i demés, encapçalades
pels 2 cavallistes es posen ràpidament en camí cap a Can Canyadó. Els actors aniran repartits al
llarg del grup explicant als espectadors que els pirates han desembarcat a Badalona i que el
millor que poden fer és afegir-se a la cercavila i anar junts a Can Canyadó).
(Quan hagi marxat el grup. Sortirà un pirata a cavall per la platja en direcció al pont de la
butifarreta, per tal de seguir-los i saber on es dirigeixen. De la mateixa manera, un grup de
pirates amb en Catxidiable al front pujaran a una de les barques i remant es dirigiran també al
pont de la butifarreta)
(Quan el pirata dalt de cavall arribi al lloc previst. Els actors de la comitiva + els nens del
Micaquer criden:
TOTS: Un pirata! Un pirata!! Un pirata!!!
(A continuació un grup de nens corren cap a ell amb la intenció d’enfrontar-s’hi. Els grans, en
veure-ho i adonar-se que és un pirata sol, s’armen de valor. Aturen els nens i es disposen a
enfrontar-s’hi.
Aconsegueixen encerclar-lo. I tanquen el cercle fins que un d’ells aconsegueix abraonar-se contra
el pirata, descavalcar-lo i llençar-lo a la sorra. Tots criden exultant d’alegria i el grup d’homes i
dones es llença sobre el pirata i el maten. Els crits d’eufòria encara son més grans.
Però l’alegria es veu truncada quan veuen que per mar arriba una embarcació amb en
Catxidiable amenaçant represalies
TOTS: (Espantats) En Catxidiable! En Catxidiable!!! (I corrent, fugen en direcció a Can Canyadó).
El pirata, mort, queda estès a la platja. Els badalonins agafen el cavall del pirata i se l’enduen
amb ells. Els nens quan ja han marxat canten:
CANÇÓ: Els pirates no em fan por. Pam i pipa, pam i pipa... Els pirates no em fan por. Me’n vaig
a Can Canyadó!
Els pirates, amb en Catxidiable, desembarquen. Corren cap el seu company estès damunt la
sorra. Quan s’adonen que és mort, ple de ràbia en Catxidiable crida en direcció als badalonins...
CATXIDIABLE: Juro que aquesta me la pagareu!!!!
Després recullen el cos del pirata mort i, lentament, amb tristesa, el porten damunt la barca.
Pugen i remant desapareixen de la zona del pont de la butifarreta.
FI

