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Teatre a l'aula DOS

AMIC ESPANTALL

Un camp. Des del fons ve un cami i un altre travessa l'escena. Sobre aquesi, a

l'esquerra de l'escenari, una parada d'autobus de Zinia .A la dreta una paret
baixa, amb un bane de pedra i una portella que dona entrada a un patio
Al primer terme, al mig mateix de l'escena, un espantaocells, que es una creu

vestida amb una manta esparracada i un barret .

Entra en escena un Rodamon, amb la bossa a l'esquena. Porta una gorra tota

gastada, observa l'espantaocells i es decideix a prendre-li el barret i posar la seva

gorra a l'espantall. Pero ,finalment, torna a canviar-los.

VEU DE L'AMO - (Des de dins) Que t'estic veient...que t'estic veientl

RODAMON- Qui es? Qui parla?

AMO - (obrint la portella i sortint, amenafador) [o! L'amo de la £inca! Que
hi feies robant el barret del meu espantaocells?

RODAMON - [a I'he tornat a lloc... No faig mal, jo,

AMO- Apa, fora d'aqui.

RODAMON- Abans queme'n vagi, no em podrieu donar alguna cosa?

AMO- Si, home, ara hi corro. Ara hi corro a buscar el basta!
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I ANNA BURGS-TALLER
[SCALDES-ENGORDANY'

Les prirneres Iornades linguis
tiques d'Andorra, organitzades
pel servei de Politica Linguistica,
van cornencar ahir amb un aete

inaugural a carrec del rninistre
de Cultura i Ensenyamenr Supe- ,"

rior, [uli Minoves, que va tenir .

lioe a l'hotel Penix d'Escaldes
Engordany.H titular de Cultura
va assenyalar gue aquest esde
veniment permetra que durant
cine dies tots aquells que vul
gull informar-se dun vessant
rnes cientific i professional de.la .

Uengua eatalana podran fer-he a

traves de les diferents conferen
cies, xerrades i tallers que en

gIoben Ies J ornades que es fins
dissabte que ve.

Minoves va aprofitar la inau
guraei6 per a fer publica Ia seva
preocupaei6 per l'L1S social de la
llengua catalana. que.isegons el
ministre se situa en una xifra poe
esperancadora. Ei1 aquest sentit
va destacar que es important re
impulsar el catala de tal manera
que acabi sent In liengua rnes
utilitzada a nivell social i que
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Tot seguit, despxes del dis:

curs de .Minoves va prendre -

part en I'aete I'escziptor.i ad1/0- '

cat Antoni Morell, que va ofe-·
fir Ia ponencia Drei LUengua a
Andorra: La ponencia de Mo-

_ MoreU, Minoves i S�hejb"I-v.a!1 irtaugurar ahir les Jornades linguis�iqlies.-_ / '"
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nifest les particularitats del vo- dernostrar que, segons e1 seu detecten rnes en la sin taxi. TInscabuJari en diet. andorra. Uns punt .p.� vista "carla veg-adamots que, segons l'advocat, cai hi ha .mes .textos oficials _qu€,__"porenciar perque no acabin, estan .mal es�rits". En aque.s"desapareixent" _ Durant la seva 'ta linia .l/escnptor j advocatconferencia M0IeH tambe va va afegir que sovint els errors'
rnostrar-se molt "dolgut" en

errors que, entre tots "hauri
em. de proem-at corregir". La
jornada inaugural" d'ahir es ,

va cloure arnb Ia participacio
d'un
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convidat .rnolt especial,

catedratic de la Universitat
Carolina de Praga que va pre
.sentar el seu treball sobre el
Dicciouari ciltala-Ixec j que va

recorder I'interes creixent dels
txecs per 1a cultura i lallengua



NOIA 1- Feina que ens estalvieu a nosaltres. Us farem sortir ala Tele

per tenir un empleat en eondicions d'esclavatge.

RODAMON - Aneu-vos-en, si us pIau.
NOIA 1 - Per que?
RODAMON - L'amo em fara fora si em veu parlant. No tine altra feina

que aquesta. Haig d'espantar els oeells.

NOIA 1- let paguen be?

RODAMON-- M'ha promes nomes tres llesques de pa al dia.
NOIA 2 - Eseolteu, maques, aixo te aires de reportatge.
NOIA 1-- Avisa en Garcia (La noia 2 treu el mobil i parla una mica)

RODAMON- Per favor, deixeu-me sol.
VEU DE L'AMO- Que t'estie veient! Que si surto ...

Les noies es miren entre elles.

NOlA 1 - Dones sortiu! . Sortiu si teniu nassos de fer-ho.

S'aparten un xic de I'espantaocells, S'obre d'una revolada la portella i apareix
l'Amo, gesticulant.

AMO- [a em teniu aqui, Deixeu de molestar el meu empleat ,
desearades!

NOIA 3 - Empleat? Esclau, voleu dir. Pel que veiem, sou un explotador.
Nosaltres som periodistes i esteu a punt de beure oli .

Se sent el soroll, d'una moto, despres el motor para i apareix en Garcia, ja amb

la camera de video professional a colI. Mentre aoanca va filmant.

AMO- Que es aixo? Qui us ha donat permis per enregistrar res? Es un

abus, i avisare la policia.

En Garcia fa primers plans de l'Espantaoce11s.
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( L'amo fa un tomb entorn del rodamon, rumiant)

!!

RODAMON- I feina, no em donarieu una feina? Fa dos dies que no

menjo.

AMO-Mira, potser S1.. .. L'espantaocells es poc eficac, aixo es pIe de

pardals barruts. Vois posar-te tu, a fer d'espantaocells? Et vesteixes amb

els parracs ,t'agafes als pals i t'estas quiet. Si s'acosten pardals a picar el

blat 0 menjar-se la fruita, mous els braces i els escridasses ..

RODAMON- Que em pagarieu?

AMO- Nemes el menjar . Dormiras al ras, al bane de pedra. AImat!
dues llesques de pa, una per esmorzar i una altra per dinar; al vespre
tindras una tercera llesca en forma de sopes. (pausa) Si, 0 no?

EI Rodamon aixeca les espatlles resignat, deixa la bossa al bane, se'n va a

l'espantall, agafa la manta, se la posa, repenja les mans als bracoe de la creu,
l'amo s'hi acosta i li encasta el barret

AMO- Aixi. Si vols descansar algun cop, no mes d'unminut. I t'estare

vigilant.

Se'n va . Arriben uns ocells i el Rodamon fa un crit. Les aus desapareixen.
Sonen unes hores de campanar. El Rodamon belluga les eames, es grata un

moment l'esquena .. .torna a la immobilitat.

Pausa . Sona una batallada.

RODAMON- Ja ha passat un quart d'hora.

II

II
II

.Entren unes noies i comencen a caminar ves la parada d'autobus. Una d'elles

s'atura, les altres tambe: no separen els ulls de l'espantaocells

NOlA 1 - Que estrany...
NOlA 2- Sembla de veritat. ( S'hi apropen )
NOlA 3- Si es un paio!.. .. Ei, tu i Que ens vols prendre el pel?
NOlA 1-. Que es Carnaval, potser?
NOlA 3 - Deu ser mut.



IrHFUSiO DEL CATAlA

Eis vineles entre el eatala· i el txec
obren les Jornades .Iingiiistiques
Des d'evui fins dissabte que ve tindran lIoc les primeres lor
nades linqulstiques ci'Andorre, que aplegaran experts de
fa Uni6 Llatina i de l'institut d'Estudis Catalans. Ponencies,

Les prirneres Iornades Iinguisti
ques organitzades·pel servei de

.

Politica Lingutstica d'Andorra
cornencen avui amb la partici
pacio del catedratic de 1a Uni
versitat Carolina de Fraga i
traductor txec Jan Schejbal. E1
convidat presentara e1 treball
sobre el diccionari catala-txec
que esta a punt d'editar i que
els estudiants del lectorat de'
catala proven durant aquests
mesos. L'obra ha rebut una de
Jes ajudes Lidia Armengol que
atorga el Govern dAndorra.

La Universitat CaTolina

debats i tellers entorn del cetele compfeten el programa de
l'esdeveniment, que te per objectiu l'estucii j fa difusi6 de fa
lIengua ceteieiie en un ambit mes professional.

gaudeix d'un notable prestigi na i s'adrecen principalmentals
internacional i destaca per te- especialistes en educaci6 j Hen
nir elIectorat de catala mes im- gues, tant professors i alumnes
portant dEuropa. Shejbal va com,periodistes, serveis Iinguis
guanya.r el premi d'ajut d'm.-· tics, traductors i historiadors. A
vestigacio lingufstica 1. donara . I'esdeveniment, que consta de
les claus per entendre I'estret ponencies, tallers i debats, hi
vincle entre el carala i el txec. participaran diferents experts
La presentacio del catedratic de la Unio Llatina i de I'Institut
anira preeedida de Ia ponencia d'Estudis Catalans,
Drei i Llengun 'd'Aruiona, que Per la seva banda, el secreta
sera a carrec de l'advocat i es- ri dEstat de Politica Cultural,
cripror andorra Antoni Morell, [ordi Gallardo, va apuntar ahir
que explicara les peculiaritats que ales 'jornades' "es treballa
en el camp de les nels i el seu Ta el vessant mes cientific d.e la
lexic al Principato Jlengua catalana" i, ames, es va
L'objectiu de les jornades es mostrar molt satisfet per la res

Ia difusio de la ilengua catala- posta dels participants. i;< Joan Sans i Jordi Gallardo van presentar els actes ahi�.



AMO-( Canviant de to) Vejam, que tot pot arreglar-se. (a1 Rodilm6n )Oi
que a tu no t'agrada aquesta feina?

RODAMON- Gens, pero no en tine d'altra.

AMO - Fern una eosa : deixes de fer l'espantall i jo et dono aquests
diners (mostra una cartera in'extreu un feix de bitllets ) agafes l'autobus
amb aquestes nenes tan eixerides ...brrr... i oblideu-vos tots de mi. Es
com una indemnitzacio.

NOIA 1- Agafa'ls, tio. (El Rodamon pren els bitllets, es despren de la

mantota i la torna a la creu . Es posa la seva jaqueta i entre els aplaudimenis de

les noies se'n van tots quatre cap a la parada de I'autobus . En Garcia fa acci6 de

plegar i tornar a la moto).

-

AMO - Una eosa , xieot : si em dones la cinta que has enregistrat, t'ho

pagare be. No voldria que se sabes....saps?

GAROA - No puc. No hi ha cinta. Tot era nomes per fer-vos por.

(Quan en Garcia es fora I'amo pica de peus a terra is'estira els

cabells. Apareix un fraret captaire amb unes alforges)

FRARET -- AveMaria Purissima, ja tomo a ser aquf Vaig truear a la

porta la setmana passada i em vau dir que res de res. Potser avui la

bondat del eel us guiara cap a ser earitatiu.

AMO - I tant! Us donate mig pernil, un civader de cigrons, tres
llonganisses... Entreu, entreu, germa rneu , que potser sota aquesta
sotana tambe s'hi amaga un periodista!

TEL 6
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Eis vincles entre el catala i el txec obren les Jornades

linguistiques " _ ':

Les primeres Jornades llnquistlques organitzades pe.l servei
de Politica Llnquistica d'Andorra comencen ·avui.· arnb la

participacio del catedratlc de la Universitat Carolina de
Praga i traductor txec Jan Schejbal. EI convidat presentara
el treball sobre el diccionari catala-txec que esta .a punt
d'editar i que els estudiants del lectorat de catala proven
durant aquestsmesos, L'obra harebut una. de, les. ajudes
LIdia Armengol que atorga el Govern d'Andorra.

La Universitat Carolina gaudeix d'un .. notable prestigi
internacional i destaca per tenir el lectorat de catala rnes

important d'Europa. Shejbal va 'guanyar el premi d'ajut
d'lnvestiqacio llnqulstlca i donara les claus per entendre

I'estret vincle entre el catala i el txec. La presentacio del
catedratic antra precedida de la ponencla Dret i l.lenqua
d'Andorra, que sera a carrec de I'advocat i escriptor
andorra Antoni Morell, -que expllcara les pecullaritats en el

camp de les Ileis i el seu lexic al Principato ,-,.,

L'objectiu de les '

jornades es la difusi6 de la' 'lIeng:ua
catalana i s'adrecen

-

prlnctpalrnent
: als 'especlatlstes .en

educaclo llenques, tant professors i 'alurnnes ·tom

periodistes, serveis linguistics, traductors i historiadors. A
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l'esdevenlrnent,' que consta de ponencles, tallers i de'bats,
hi participaran dlferents experts de Ia Unio Llatina l de
l'Institut d'Estudis Catalans.' .' :

.

Per la seva banda, el secretari d'Estat de Politica Cultural,
Jordi Gallardo, va apuntar ahir que ales jornades lies
treballara el vessant mes cientific de la Ilengua catalana" i,
ames, es va mostrar molt satisfet per la resposta dels

participants.


