
Aquesta és l’obra de teatre. Vosaltres heu de repassar i aprendre a dir com els actors i actrius de teatre 
només el vostre paper. Una vegada que ho sapigueu bé, acorda amb el teu pare  o la teva mare una 
hora i un lloc que vos vagi bé per fer la gravació. S’ha de tenir tot preparat abans de gravar. Et pots 
vestir o disfressar d’acord al teu personatge amb coses que tengueu per casa.
-No és necessari que fotocopies res. Basta que copiïs el teu paper, amb bona lletra a un paper o cartolina per

aprendre molt bé (només el que tu dius, si intervens més d’una vegada, també l’has de copiar i fer una altra

gravació diferent.

Recorda les recomanacions:
-Gravar amb el mòbil en posició en horitzontal.

-Gravar el nin/nina de mig cos per amunt.

-Xerrar a la càmera (cap a davant).

- Posar un fons blanc, per exemple un llençol, o una paret sense mobles.

-Es poden disfressar, o vestir del seu color i del seu personatge.

-S’han de fer tants de vídeos com a intervencions diferents tengui el nin o nina.

-Ànim que si ho intentam segur que sortirà.

-Aquest vídeo s’enviarà a la tutora o vía wapsap a alguna mare/pare. Més endavant se vos farà saber.

-Esperam no causar massa molèsties, i segur que els nins ho recordaran com una bona experiència,  a més de

treballar la dicció, la pronunciació, la memorització... i qui sap si tindrem entre nosaltres algun actor o actriu

famós entre els habitants de Cala d’Or.

-Recorda i apunta bé el que tu deies.

ELS SET CAVALLERS DE COLORS

1. NARRADOR  -Això era i no era, ja fa molts d’anys, en el Regne dels Colors, hi havia set
cavallers, molts valents i molt orgullosos del seu color i ara vos contaré el que va passar...

2. VERMELL: -El meu color és el més guapo.  (va dir tot satisfet i pensant que era millor que els
altres). Mirau el foc, les cireres, les maduixes i aquelles roses vermelles que semblen flama viva.

3. TARONJA: -Mira’t al cavaller Vermell que pareix que no li podran tapar el cul ni amb set
flassades. JA, JAJAJAJA... (RIU)
-El meu color és el  millor. (mirant  al cavaller vermell amb despreci  )  . 
-El color vermell és el de la sang, però el meu és el color de les taronges, i de les mandarines, i
dels niguls a posta de sol. (fent carusses amb la boca)

4.  GROC: -  I  què  ho  ets  d’estufat,   cavaller  Taronja!  sembles  un  paó  real!  (replicava  tot
despectiu)... JE, JEJEJEJEJE... (RIU) 
-Jo sí que som preciós. Mirau el sol, l’or, les llimones, la mel i moltes flors del camp. (Tot satisfet)



5. VERD: - Mirau-lo, a n’aquest! Si pareix que és de les set cases. JI, JIJIJIJIJI...(RIU) 
  -El món és verd quan està viu. Mirau els camps, els boscos, les muntanyes i els comellars. ( tot
inflat, mirant a esquerra i dreta com els indiots en zel)

6. BLAU CEL: - I ...què és això? (Tot sorprès) 
- Cavaller Verd sembles una col inflada ....   JO, JOJOJOJO... (RIU)                                
- Si d’algun color és representa el món, aquest és el blau cel. Mirau la mar, les seves platges, i el
cel, que és una immensa volta blava. (deia lentament i fort, donant-se importància)

7. ANYIL:- No m’ho puc creure... mira aquest  cavaller Blau Cel quin fums que duu! Però no saps
que...
- Les muntanyes en la llunyania a mig horabaixa, quan el sol els pega de resquill. Són de color
anyil i la mar en la seva profunditat també.
- Cavaller Blau Cel,  estàs més inflat que unes xeremies. JU, JUJUJUJU... (RIU)

8. CAVALLER VIOLETA:  -Bono, bono, i qui se deu creure ser aquest cavaller Anyil... el gall del
galliner  ( mirant per damunt les espatlles al Cavaller Anyil)  JA, JA, JAJA, JE, JEJEJEJEJE...
(RIU)
-Que no sabeu que la violeta és la flor més perfumada i més delicada del bosc. És el color del
sentiment i de l’emoció, del cel en el crepuscle.

(Tots el cavallers estan molt satisfets d’ells i es queden mirant-se a un mirall)

9. NARRADOR: -I heu de veure i creure que ho eren d’orgullosos, presumits i vanitosos aquells
Cavallers que es creien els millors i només veien defectes en els altres.
-Però un bon dia, el Rei  Negre i la Reina Rosa els cridaren i els digueren: 
                                                         
10. REI NEGRE: -Estam farts de les vostres disputes, dels vostres orgulls i de les vostres vanitats.
Us ordenam que d’ara en endavant aneu sempre junts i no discutiu per les vostres diferències...
quin avorriment si tots fóssiu iguals! (molt seriós, enfadat i amb autoritarisme)

11. REINA ROSA: -S’ha de casar la nostra filla, la princesa Blanca, i volem decorar la portada del
nostre palau amb l’adorn més preciós que ningú hagi vist mai. Us ho deixam en les vostres mans,
cavallers de colors.

12. PRINCESA BLANCA: -M’agradaria que vos posàssiu d’acord per una vegada i que me
faceu un bon regal per a les meves noces.
-Dama Lila preparau totes coses a la gran Sala.

13. DAMA LILA: -Com  mani la vostra reial  Altesa. Ara faig les comandes: pinzell, papers,
adorns... I tot el que els senyors cavallers hagin de menester. (  treu un quadern i va fent com
apuntar tot el que li dirà la princesa Blanca)

14. NARRADOR: - Però... els cavallers, com sempre, molt vanitosos, començaren a discutir i no
es posaven d’acord.  I...

10. REI NEGRE: -No m’ho puc creure, quina barra més grossa... Ja tornen a discutir, ja tornen a
barallar-se, ja... Basta, basta, basta! (crida amb to autoritari, donant cop a l’aire amb la ma)

12. PRINCESA BLANCA: (duent se les mans a la cara, plorant i picant de peus) -BUA, BUA,
BUA, BUA...



-Són terribles aquest cavallers! Mos faran quedar malament com sempre (Tota enfadada, donant
potadetes)

11.  REINA ROSA: -Això  ja  passa  de  mida!  Aquests  cavallers  necessiten  una  bona  lliçó!
(enfadada i amb autoritat).

10. REI NEGRE: -Lliçó? Diràs  un bon càstig! Sereu expulsats  del Regne dels Colors  i  vos
enviaré més allà dels confins de la nostra terra. Au tots més enfora del núvols! (enfadat, seriós,
autoritari i assenyalant cap als núvols).

15. SOLDATS DEL REI NEGRE .
-  A  les  seves  ordres,  Majestat!  Tots  aquests  cavallers  de...  Pacotilla  seran  expulsats
immediatament.(fent la salutació militar)

16. SOLDATS DE LA REINA ROSA. -A partir d’aquest moment estau tots arrestats. Quiets i no
vos mogueu! ( molt seriosos i eficients)
(Entre tots els soldats els hi passen una corda i se’ls  duen els cavallers fins als niguls)

17. NARRADOR - I als núvols va passar una cosa que ningú podia imaginar. Un fet màgic!
Tots els cavallers van formar  l’arc més bell, sublim i esplendorós que ningú havia vist: 

(Els cavallers mouen les seves cintes fent un arc)

NARRADOR 1: Però, però que és allò què resplendeix tant i tant i que és tant bell? (sorprès)

NARRADORS 9: - «L’ARC DE SANT MARTÍ « (cridant entusiasmats)
 -Tots els cavallers conserven el seu color, però ESTAN JUNTS! (feliç i divertit)

NARRADOR 17: -Allò sembla a la vegada una flama ardent, una canastra de taronges, un raig de
sol, un retall de bosc, un glop de mar, una cistella de raïm madur i un cel crepuscular.
 -«ÉS  FANTÀSTIC!» (crida entusiasmat i feliç)

(Tothom es posa a ballar,  i moure les cintes, tots  contents i somrient )

PRINCESA BLANCA: És la millor decoració que podia somniar. ! Gràcies Cavallers!
(Els cavallers fan una capada d’obediència als Reis i la Princesa Blanca,  tot movent les cintes.)
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