
TÍTOL:  Les estrelles 
VALOR: La diversió és qüestió d’imaginació.  
 
 
HÈCTOR: Durant les últimes vacances de Setmana Santa, els meus amic i 

jo vam estar a punt de tenir un atac d’avorriment.  
 
SERGI: Anem a mirar la televisió... 
 
SERGI: ...a aquesta hora fan El detectiu Conan. 
 
MARTA: Si hem de mirar la tele, el millor que fan és la telenovel·la de la 

tarda, és molt emocionant. 
 
XAVIER: No, ni serial ni gats i gossos. Estan fent la final de bàsquet. 
 
IOLANDA: Si voleu que em quedi, pensem en alguna altra cosa. 
 
SERGI: Ja ho tinc, podríem preparar una pizza entre tots. 
 
HÈCTOR: No teniu cap idea millor? 
 
PARE: (S’ESCURA EL COLL) Hola, nois. 
 
TOTS:  Hola... 
 
PARE: Per què no us mireu això? 
 
HÈCTOR: Era el pare de la Marta. Va aparèixer per sorpresa i portava a les 

mans un llibre que feia olor de vell. 
 
MARTA: No, pare, quin rotllo! No pretendràs que aquestes vacances ens 

posem a llegir aquest llibre... 
 
PARE: Mireu-vos-el i després en parlem. Adéu. 
 
TOTS: Adéu. 
 
HÈCTOR: El Xavier es va animar a fer un cop d’ull al llibre mentre la Marta i 

el Sergi discutien sobre quin programa de televisió volien mirar. 
 
XAVIER: Si ens faltava alguna cosa que ens entretingués, ja l’hem trobat. 
 
SERGI: Que és un llibre de màgia? Ensenya’ns-el. 
 
XAVIER: És una cosa semblant. Si seguim els seus consells ens podrem 

convertir en grans estrelles. 
 
HÈCTOR: I, efectivament. Seguint els seus consells vam apagar la tele i vam 

posar en pràctica les nostres qualitats com a actors i actrius. 



 
XAVIER: Haig de marxar. 
 
MARTA: Porta’m amb tu. 
 
HÈCTOR: No us acomiadeu més. Va, marxem. 
 
IOLANDA: No, Hèctor. Has de dir-ho amb més decisió. Som-hi, repetim tota 

l’escena. 
 
HÈCTOR: Després de tres dies d’assaigs vam presentar l’obra a l’associació 

de veïns i va ser tot un èxit. 
 
APLAUDIMENTS 
 
VEU 1: Que li faci un altre petó! 
 
VEU 2 Sí, volem un altre petó! 
 
HÈCTOR: No només ens vam divertir, sinó que també ens vam fer famosos. 

Vam sortir a l’informatiu infantil de la tele i també a la ràdio del 
barri. 

 
PERIODISTA: Us felicitem... Un exemple més de creativitat en aquest 

barri. Per cert, com es diu el vostre grup?  
 
MARTA: Que com s’anomena el grup? Doncs... 
 
SERGI: (EN SECRET) Que com s’anomena el grup?  
 
HÈCTOR: (EN SECRET) Quin nom ens posem? 
 
PERIODISTA: Veig que us falta una cosa molt important. Però tranquils, 

aquesta feina la deixarem per als que ens escolten: Quin nom 
aniria bé per a aquest grup de teatre? Truqueu-nos i participeu en 
el nostre concurs. Amb el patrocini de gelats Glaç, els polos i els 
cucurulls més “frescos”. Tornem de seguida. 

 


