GUIÓ TEATRAL – FESTA MEDIEVAL DE BADALONA

ATAC PIRATA A CAN CANYADÓ
NARRADORA: Som el 9 d’abril de l’any 1.527. Aquest matí la nau del temible corsari
Catxidiable ha desembarcat a la platja de Roca i Pi. Després de matar a tots els badalonins que
van gosar enfrontar-s’hi, ha estat amb els seus a la platja preparant l’assalt definitiu a la vila. Els
badalonins, temorosos de la fúria de tan sanguinari pirata s’han refugiat junts a la masia de Can
Canyadó. En Catxidiable, sorprès de no trobar ningú a les cases, no ha parat fins descobrir on
s’amaguen. En aquest moment comença l’atac definitiu d’en Catxidiable i els seus per aconseguir
el domini de Badalona.
Però, permeteu-me que jo mateixa vagi a amagar-me perquè en aquest moment veig que
arriben els pirates amb Catxidiable al davant. L’atac és, doncs, inevitable. Que Déu protegeixi als
badalonins!

(Baixa de l’escenari. Quan és baix, pugen en Catxidiable i alguns pirates. Els músics de Bufons i els
de Kapaoltis, des del seu lloc d’espera, acompanyen el parlament del Catxidiable amb una lleu
percussió)
CATXIDIABLE: Corsaris! Aquesta gent ha volgut riure’s de nosaltres! Hem anat a casa seva i no
hem trobat ningú! I s’han endut el que tenien de valor! ...Finalment hem descobert on
s’amaguen! Ells van matar al nostre company Ben Ali i els ho hem de fer pagar molt car! Sigueu
implacables i despietats! No tingueu pietat de ningú!! No perdoneu la vida a ningú!!! Avui no
repartirem el botí!! Us quedareu tot el que aconseguiu de valor!! Sigueu malvats i sanguinaris!!
Cremeu-ho tot!!!! ...Corsaris, a l’atac!!!!!!!

(Escalata una carcassa!!!!)
(Els músics de Kapaoltis deixen de tocar i només s’escolta la percussió dels Bufons que, sense deixar
de tocar i caminant, s’aproparan a l’escenari. Els pirates/dimonis de Bufons encendran 2 pots de
fum blanc + 3 bengales intermitents blanques. Quan arriben a la sorra de la plaça on hi ha
l’escenari deixen de tocar)
(Aleshores els músics de Kapaoltis els agafen el relleu i, des de el seu lloc d’espera avancen
caminant, sense deixar de tocar. Els pirates/dimonis de Kapaoltis encendran 2 pots de fum blanc +
3 bengales intermitents blanques. Quan arriben a la sorra de la plaça on hi ha l’escenari deixen
de tocar).
(En el silenci, sentim els badalonins del grup de Bèsties com baixen cridant des de la Masia cap a
la plaça. S’il·luminen només amb bengales).
(Quan la bèstia grossa arriba a la plaça. Els músics de Bufons i Kapaoltis, que s’han situat en
renglera vorejant les tendes del mercat Medieval, toquen amb tota la ràbia de què són capaços. I

els pirates/diables encenen les seves maçes amb carretilles. Els del grup de bèsties repliquen a
l’encesa, cremant ells també la seva pirotècnia).
(A la meitat de la cremada, els pirates/diables afegiran 4 candeles de 30 dispars al foc de les
carretilles).
(Quan alguna de les colles està a punt de quedar-se sense focs, avisa a la bèstia grossa per a que
faci la darrera encesa. Quan aquesta crema, els pirates/diables van a buscar 12 titanis roncadors.
Els 6 dels bufons es situaran damunt de l’escenari i els 6 de kapaoltis encerclant la bèstia. Quan la
bèstia es queda sense foc, encendran els titanis roncadors i tota la gent de bèsties, així com el
bestiari, s’estirarà al terra com si haguèssin mort en la lluita.
CATXIDIABLE: Corsaris! La victòria és nostra!!! Agafeu tot el que trobeu de valor!!! (Els

pirates/diables correran cap a la Masia. Els músics aniran a situar-se a dalt de tot de les grades de
l’amfiteatre. Un pirata/diable portarà la metxa al Catxidiable). Preneu els ostatges que pugueu

per a vendre’ls com a esclaus! I cremeu aquesta masia, que només quedin les runes del que ha
volgut ser la defensa de Badalona!!! Ja, ja, ja...!!!! Que cremi tota!!! I que les flames siguin un
senyal per a les poblacions veïnes, que sàpiguen el que els espera si decideixen enfrontar-se al
Catxidiable!!! Corsaris... Fooooooc!!! (Un pirata/diable, amb un botafoc encendrà la metxa que

provocarà l’encesa de la masia. Els músics acompanyaran amb percussió tota la “cremada” de la
Masia de can Canyadó).
(Al final de la cremada)

CATXIDIABLE: A partir d’ara mateix queda instaurat l’ordre pirata!!! Mengeu i beveu amb el
que ens han deixat els badalonins!!! Que soni la música!!! Que ballin les vestals!!!! Que corri
l’aiguardent!!! I que s’escampi l’alegria!!!! ...Ara és moment de celebrar la victòria!!! Demà ja
plorarem els nostres morts! Que esclati la festa i que visquin els Corsaris!!!!
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