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iaia, les 
  tens aci!
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Com ha anat 
el dia, iaia?

4



Mira iaia! 
Hi ha Algu a la cuina

No pot ser, 
he tancat bE la porta.5



Aquests donyets em tornaran boja! 6
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 Güendos, 

donyets,

follets!
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No se que em passa,
  gloria
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ESTA 
ACI! 
ACi!
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ELS PINZELLS FENT UN CAMI...

...ELS LLIBRES A L’INREVES.
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...les composicions dins del saquet...
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TENS ALGUNA COSA 
  A DIR-NOS, MARTA?
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  El cas es que estem 
acI les dues perque...
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Al poblet d’Almudaina, enfilat 
dalt d’un turo,

vivia allI una senyora, un poc
mEs vella que jo.



Pàgines 1-2
—Vinga Marta, o faràs tard a l’escola! No trobe les 

claus enlloc. Les has vistes tu? Crec que a casa deuen 
d’haver donyets...

—Iaia, les tens al cossiolet de ceràmica del rebedor. 
Aquell que vaig fer a l’escola i et vaig regalar. Sempre 
les deixes allí!

—Ai, la meua xica! —digué la iaia esbossant un 
somriure— quina sort que te tinc a tu.

Pàgines 3-4
Iaia i neta agafaren claus i motxilla, respectivament, i 

mamprengueren el camí cap al col·legi, com cada matí.
Era quasi l’estiu, de fet podríem dir que més que el 

mes de maig semblava ja el de juliol i al pati s’estava 
de meravella. Sort que amb David, el mestre, podien 
gaudir de l’exterior per fer quasi totes les propostes 
d’activitats diàries. Ell sempre deia que xiquetes i xi-
quets no venen a l’escola a treballar sinó a observar, 
explorar, somriure, compartir, abraçar, jugar... i que 
fent tot açò diàriament, era com millor s’aprenia.

Al pati podien fer matemàtiques, fent composicions 
amb elements de la natura, mesures i volums, omplint 
i buidant potets o fent passes, peus o pams sobre 
les ombres. També tenien un ambient de la saviesa, 
ple de lletres, guixos i una paret imantada on també 
podien escriure com si fora una pissarra. Tot i que el 
que més agradava a Marta era el bagul dels llibres. 
Estava ubicat allí, a l’entreombra d’un om, i era un 
raconet perfecte per a gaudir de la lectura amb els 
companys i on Marta s’ho passava d’allò més bé. El dia 
va passar i, amb ell, el temps de classe també. Puntual, 
com sempre, la iaia anà a l’escola per recollir Marta.

—Com ha anat el dia, iaia? Què has fet?
—No se suposa que això t’ho hauria de preguntar 

jo?  —respongué la iaia fent-li una pregunta.
Les dues es miraren i esclataren a riure.
 —Eres la néta més especial que una àvia puga 

demanar.

Pàgines 5-6
Mentre xarraven i quasi sense adonar-se’n, arriba-

ren al cantó del carrer. Des de lluny, Marta veié els 
llums de la cuina encesos.

—Mira iaia! Hi ha algú a la cuina —digué la xiqueta 
esglaiada.

—No pot ser, he tancat bé la porta. Aquestos don-
yets em tornaran boja!

—Però, quins donyets? Últimament sempre estàs 
igual: donyets amunt i donyets avall.

Pàgines 7-8
Pujaren a casa i comprovaren que no hi havia nin-

gú. La iaia apagà els llums i segué en una cadira de 
la cuina.

Marta agafà un dels seus quaderns i es posà a di-
buixar una nineta rodona, rodona com un meló d’alger, 
i amb un barret que ben bé recordava un cucurutxo 
de gelat. Amb lletra de pal i després lligada, escrigué: 
Donyet, donyet!

—Haguera sigut divertit trobar-nos a casa amb uns 
donyets! Amb una caixa de sabates els faré un llitet, 
per si tornen —pensà la xiqueta en veu alta.

La iaia, en escoltar-la, proposà un pla a la xiqueta.
—Ara, si vols, berenem i anem a la biblioteca per 

veure Glòria. Ja veuràs com ella et conta, i molt millor 
que jo, un munt d’històries de donyets.

—Berenem pel camí! —digué Marta. 
—Si els donyets existeixen, vull conéixer-los ja. Ens 

posem un entrepà de pernil i formatge?

Pàgines 9-10
Arribaren a la porta de la biblioteca en poc menys 

de 15 minuts. La xiqueta sí que s’havia acabat l’entrepà, 
però a la iaia encara li’n quedava una punteta.

—Entra-hi! Si li preguntes a Glòria per històries de 
güendos, ja veuràs com te’n deixa alguna per llegir-la? 
Així jo em quede ací i m’acabe...

—Històries de què? —va interrompre Marta.
—Güendos, follets, donyets...

SI LA HISTÒRIA VOLS CONTAR...



Ràpidament, però sense córrer i respectant les 
normes, Marta va entrar a la sala de lectura repetint  
mentalment aquells noms que la iaia li havia dit per 
a no oblidar-los: güendos, follets, donyets.

—Güendos, follets, donyets! —digué Marta impul-
siva— Hola Glòria!

—Shhh! Baixa la veu; hui tenim la biblio a tope. 
Hola Marta!

Marta respongué aleshores amb un to de veu que 
fregava el murmuri:

—Perdona’m. És l’emoció. No volia oblidar aquelles 
paraules que m’havia dit la meua iaia.

—Supose que et refereixes a rondalles i llegendes 
de donyets o güendos, no? Vine amb mi!

Pàgines 11-12
La bibliotecària agafà de la mà la curiosa xiqueta 

i la dugué a la prestatgeria de llibres de tradició i 
saviesa popular de València, Castelló i Alacant, tot 
just al corredor verd. Allí s’agenollaren a les còmodes 
estores del terra i Glòria tragué un llibre que semblava 
per a gent major però, la bibliotecària sabia que açò 
no era cap impediment per a Marta.

—Ací tens una rondalla curteta, Els follets 
d’Almudaina, recollida per Seijo Alonso. Si vols pots 
llegir-te-la tu sola.

—Ah, perfecte! Si és curteta sí que puc, per no per-
dre el fil —digué la xiqueta emocionada— Per cert, la 
iaia està fora acabant-se el berenaret, per si vols eixir 
amb ella i després us explique jo el conte a les dues.

—La rondalla, Marta, la rondalla —va corregir-li 
Glòria— Vaig a fer-me el meu cafenet fora amb la 
teua iaia i entrem de seguida.

Marta es va quedar llegint. Mentrestant, Glòria va 
voler saber el perquè de la inquietud de la xiqueta 
pels donyets, i la iaia, per respondre-li, li va resumir 
les seues badades o distraccions.

—No sé què em passa Glòria. Porte uns mesos un 
poc estranys, plena d’oblits i distraccions —sentencià 
la iaia angoixada.

Pàgines 13-14
—On estarà el pot de tempera blava?
Ningú a classe trobava aquell envàs que estrenaren 

feia menys d’una setmana i amb el qual acolorien 
pedres, mars i cels. Bo, i també acolorien peixos, cria-
tures salvatges, besos i abraçades.

—Quina llàstima! —digué Joel—, jo volia el blau per 
acolorir el meu quadre.

—Hauré de comprar-ne un altre —digué el mes-
tre—, justament demà és l’aniversari de Berta i Àlex 
i voldrien que els regalàreu un dibuix fet en blau... el 
seu color favorit!

Misteriosament, en aquell mateix moment apare-
gué el color blau.

—Està ací! Ací! Davall de la meua cadira —cridà Marta.

Pàgines 15-16
La cara del mestre canvià sobtadament i mirà de 

reüll Marta mentre parlava soles. 
—Justament ahir desaparegueren les peces de les 

composicions i aparegueren dins del saquet d’aquesta 
xiqueta i, dos dies abans, quan Marta encara era 
l’encarregada de la biblioteca, tots els llibres estaven 
col·locats a l’inrevés. A més, la setmana passada, en 
entrar a classe del pati, els pinzells rodaven tots per 
terra fent un camí i... qui es quedà la darrera a classe 
arruixant les plantes?

Pàgines 17-18
El mestre es va a jupir al costat de la xiqueta pèl-

roja agafant-la de la mà i mirant-la als ulls.
—Tens alguna cosa a dir-nos, Marta?
Després d’uns segons de dubte, Marta anà al seu 

saquet i tragué el recull de rondalles populars de la bi-
blioteca entre les quals es trobava aquella que Glòria 
li havia recomanat.

—És que... he aprés que... la meua iaia, uns donyets 
que tinc a casa, aquest llibre...

Féu un discurs estrany. Ningú a l’escola havia vist 
Marta en aquesta actitud entre tímida i penedida.

—No passa res, Marta! —digué David— Has llegit 



alguna rondalla sobre güendos i t’has imaginat que 
tu n’eres una d’ells.

—Com ho has sabut? —li preguntà ella estranyada.
—És senzill. No has fet res dolent. Simplement volies 

jugar a amagar objectes i fer xicotetes malifetes com 
aquests donyets fan en la Rondalla de l’Almudaina. 
Vols que els la contem als companys?

Sense pensar-s’ho massa, van seure en rogle i en-
tre el mestre i Marta van contar la rondalla a totes 
les companyes i companys.

Pàgines 19-20
Després de passar l’estiu en família, en arribar 

setembre, l’escola tornà. El primer dia Marta arribà 
acompanyada de Glòria.

—Hola David!
—Hola Glòria, hola Marta!
La bibliotecària començà a explicar:
—El cas és que estem ací les dues perquè...
—Perquè a la iaia li estan fent proves a l’hospital. 

Diu que no són donyets el que tenim a casa sinó Al-
maider, —sentencià Marta ràpidament.

—Alzheimer, Marta, Alzheimer!
Tots tres parlaren amb naturalitat. Com que l’escola 

tenia entrada «amable», és a dir, uns quinze minuts 
on famílies i alumnat podien romandre junts per l’aula 
per a començar la jornada i compartir diverses in-
quietuds, dubtes o emocions, pogueren raonar sobre 
el tema tranquil·lament. 

Parlaren de l’Alzheimer. La iaia de Marta estava 
fent-se ma jor i aquesta malaltia havia entrat en 
ella fent que s’oblidara dels fets i actes més recents. 
Un dia podria perdre les claus i l’altre deixar-se els 
llums encesos.

—Exacte, això és el que li passava el curs passat. I 
ella dient-me que eren donyets —digué Marta apenada.

La xiqueta era forta i ajudava cada dia la seua iaia. 
Sabia que començava a ser més velleta del que ella 
s’imaginava que podria ser una àvia, però, no per això 
deixava de ser una «súper iaia»

—Ei, i què et sembla si enguany, per a Tots Sants, 
fem teatre? Vull dir, si representem per a la teua iaia i 
per a totes les famílies Els donyets de l’Almudaina, ara 

que tots els teus amics i amigues coneixen la història! 
—digué, ben positiu, David.

Pàgines 21-22
Durant quasi dos mesos, crearen els personatges i 

els decorats, assajaren, buscaren músiques per acom-
panyar les escenes i, sobretot, s’ho passaren «bomba» 
preparant el muntatge dels donyets de l’Almudaina 
per a celebrar l’Espanta la por! d’aquell any.

Pàgines 23-24
Però, el que anava a ser un regal per a les famílies, 

especialment per a la iaia de Marta, es va convertir 
en una enorme sorpresa per a la valenta xiqueta del 
cabell roig.

Quan estava a punt d’acabar la representació a 
l’espai d’àgora de l’escola, aparegué en escena una 
velleta, amb un mocador al cap, que recità:

Al poblet d’Almudaina, enfilat dalt d’un turó
vivia allà una senyora, un poc més vella que jo.
Tots els seus habitants sabien que per la nit
entraven per la xemeneia uns donyets com el meu dit.
Rentaven, treien la pols i amassaven la farina
de cada bona família que es sorprenia de dia.
Aquestos donyets, hui en dia, s’han colat dins d’este cap
em fan oblidar els noms, fins i tot el del meu gat.
Però, no oblide que estime i que mai oblidaré
que un dia vaig ser xiqueta. Si m’adorm, ho somiaré.

Era la iaia de Marta, disfressada com una àvia molt 
i molt major.

Gràcies per tot, Marta!
Gràcies per tot, iaia!



Recursos per gaudir-ne més!

Visita el rebost
d’Espanta la por!





ELS DONYETS ESTAN PER CASA
Adaptació teatral per a l’aula del text de Francisco Seijo Alonso.

Personatges: 
Narrador 
La iaia Antònia 
El iaio Rafel 
Donyet 1 tristesa (indignació, soledat, nostàlgia, desil·lusió, 
humiliació…) 
Donyet 2 fastigós (rebuig, aversió, repulsió…) 
Donyet 3 ira (indignació, fúria, rancor, odi..) 
Donyet 4 alegria (diversió, optimisme, entusiasme, humor…) 
Mercadera 
Mercader 

Escenografia: Un llit a l’esquerra de l’escenari, tot seguit un armari i 
una finestra a l’exterior. A la banda dreta, un tros de cuina amb mig 
banc de marbre blanc, ra jols valencians, un pot de vidre amb unes 
flors i cassoles penjant. 

Suggeriment de vestuari: 
Iaio: gaiato i boina. 
Iaia: bata llarga. 
Donyets: com els de les il·lustracions del conte, amb materials clars i 
vells i elements de la natura. Per considerar-los de baixa alçària, es 
pot fer que els actors vagen agenollats, amb unes genolleres per no 
fer-se mal i una simulació de bota a la meitat de la cama. 



Narrador (en off): Era ben sabut per totes i per tots 
que, per terres valencianes, els donyets relliscaven 
pels fumerals d’algunes cases, fins a entrar per les 
llars. Algunes famílies tenien la sort de trobar en ells 
una ajuda, però, d’altres, no rebien més que malifetes 
d’aquells xicotets éssers. 

Iaia Antònia (amb veu cansada i mig encorbada): Ai, 
ai, ai! Que cansadeta que estic, Rafel! Tot el dia fent 
feina. No sols la casa, també el blat per a fer farina. 

Iaio Rafel (amb un gaiato a la mà i una boina): Quanta 
raó tens Antònia, del llit al camp, del camp a la cuina 
i de la cuina al llit. Ara ens toca descansar per a 
demà, de nou matinar. Encara que ens lamentem, 
la feina no se’n va i, si estem junts, més prompte 
acabarà. (seuen al costat de l’estructura que fa de 
llit i s’apaguen els llums)

Narrador (en off): L’endemà de matí, la casa estava 
lluenta, els rajols de la cuina brillaven com mai ho 
havien fet i fins i tot la massa del pa estava a punt. 
Antònia i Rafel s’alçaren prompte, com de costum, 
per anar a treballar. 

Iaia Antònia (entrant en escena i dirigint-se a Rafel 
que està als peus del llit): Rafel, Rafel! Has de vindre 
a la cuina, no t’ho creuràs. Està tot perfectament 
ordenat. No queda escurada bruta i sembla que els 
plats estan per estrenar.

Iaio Rafel: Et crec Antònia. Et crec. Ací també hi ha 
canvis. He obert l’armari per a vestir-me amb els 
únics saragüells que em quedaven nets i quina ha 
estat la meua sorpresa que hui tinc tota la roba neta 
i plegada damunt de cada prestatge. 

Iaia Antònia (sorpresa i agraïda): Han vingut a 
vore’ns els güendos eixos dels quals parla tota la 
gent. Sentim-nos agraïts perquè han vingut per 
ajudar-nos. 

Iaio Rafel (alçant-se del llit i anant al costat d’Antònia): 
Sí, així és. Tot i això, nosaltres hem de continuar sent 
com som: feiners i responsables. Han de vore que 
tu i jo som una bona família i així voldran quedar-
se per sempre amb nosaltres.  (S’abracen i se’n van 
d’escena. Fosc)

Narrador (en off): Arribà la nit i, de tant nerviosos 
com estaven per si tornaven els donyets, Rafel no 
podia dormir. 

Iaio Rafel: ssssh, xica, Antònia… podríem alçar-nos 
del llit i anar a vore la cuina. Què en penses? 

Iaia Antònia: Creus que serà una bona idea? 

Iaio Rafel: Clar que sí, serà un espectacle veure’ls tan 
coordinats, tots fent feina. 

Iaia Antònia: I si ens descobreixen? 

Iaio Rafel: Això no és possible amb tant de soroll que 
fan i tant concentrats com deuen estar. 

(Tots dos s’alcen i s’il·lumina l’escena de la cuina. En 
un racó assegut al terra, Donyet 1 desfullant els pètals 
d’una margarida; entre els mobles i per damunt del 
banc, els altres tres donyets, col·locats en filera fent 
cadena de treball, amb draps a la mà netejant-ho tot) 

Donyet 2: Passa’m plat!

Donyet 3: Plat! 

Donyet 4: Plat! 

Donyet 2: Forqueta! 

Donyet 3: Forqueta!
 
Donyet 4: Forqueta! 



Donyet 2: Passa’m got! 

Donyet 3: Got! 

Donyet 4: Got!

Donyet 2: Puaaaghhh! Però què em dius? Aquest got 
està fastigós. Mira’l! Jo no puc tocar-lo. 

Donyet 3: Eeeei! A mi no em digues res! Frena eixos 
fums que tens que em faràs enfadar. En cas de 
queixa, digues-li-ho al teu germà que és qui escura. 
Jo solament eixugue... 

Donyet 2 (tallant-lo): I jo ho col·loque tot ben 
guardadet. Ei, ei, Quatre! Que siga l’última vegada 
que em passes un got tan brut. Jo te’l deixe ací 
damunt. No pense ni tocar-lo de nou per fer-te’l 
arribar. Està ple de ditades i de brutícia. 

Donyet 4 (rient-se): hahaha, hahaha! No n’hi ha per 
a tant! No sigues exagerat. Pot ser siga el drap amb 
què Tres eixuga. Crec que haurà de canviar-lo. Ara el 
torne a agafar i li faig una rentadeta. Ja veuràs que 
prompte que es soluciona el teu problema (amb to 
irònic). 

Donyet 3 (dirigint-se a 1): I tu, quan penses deixar 
eixa bajanada de la flor i buscar ací, en la feina, la 
teua felicitat? Vinga, Un! Vine a ajudar-nos. 

Donyet 1: Ooh! No em parles així. Jo no pense alçar-
te la veu. Estic trist, desil·lusionat perquè, perquè… 
bo, la veritat és que no sé per què, però les flors em 
diuen sempre que no. No! (comença a plorar) 

Iaia Antònia (parlant baixet des de darrere de la 
porta): Has vist això, Rafel? Que feiners que són! 

Iaio Rafel: Sembla que parlen entre ells, veritat? 
Estan fortament coordinats. 

Iaia Antònia: Però, i la robeta que duen? Està molt 
velleta, no creus? 

Iaio Rafel: Demà mateix, si et sembla bé, baixarem a 
la ciutat i els durem nous teixits perquè estiguen ben 
contents. 

Iaia Antònia: No se’n parle més. (Se’n tornen al llit i 
es fa fosc)

Narrador (en off): Abans que isquera el sol, Antònia i 
Rafel estaven preparats per anar al mercat i adquirir 
unes teles noves per a vestir els seus donyets. Rafel 
estava ansiós per contar a tothom que els donyets 
bons els havien visitat i Antònia sols imaginava, amb 
gran il·lusió, de quin color serien els nous vestits per 
als seus ajudants. 

ESCENARI: Davant de l’escenografia anterior es 
col·loquen unes taules amb una espècie de tendal 
que es pot fer amb paper o cartró reciclat. Sobre 
aquestes, pedaços diversos de teles de diferents 
mides, textures i colors. 

Mercader: Ho tenim ben baratet! Pedaços de roba 
per a cosir els millors vestits, les millors cortines… 

Mercadera: Fil, llana, agulles. Teles de seda i cotó. Vine 
i no t’ho penses més! Ací tens el que estàs buscant per 
a fer la teua costura.

(Antònia i Rafel entren en escena. Van lentament, mi-
rant amunt i avall, buscant una parada del mercat. 
S’aturen al costat dels mercaders)

Mercader: Bon dia parella. Cotó, seda, lli, pana, brodat… 
quin tipus de teixit busquen? Ací els tenim tots. 

Iaia Antònia: Ja ho veiem ja. Quina gran varietat i a 
més sembla que són de molt bona qualitat. 

Mercadera: No ho sembla, senyora. Ho són. Mire quina 
caiguda (agafant les teles per mostrar-les més de prop). 



Iaia Antònia (dirigint-se a Rafel): Em pense que són 
aquestes, Rafel. Les tenim. 

Iaio Rafel: Ara hem de tornar a casa i posar-nos 
mans en l’obra per a cosir uns nous abillaments i 
guarniments per als nostres convidats. 

(Fosc)

Narrador (en off): Els iaios, Antònia i Rafel, passaren 
la vesprada cosint i, abans d’anar-se’n al llit, deixaren 
els nous vestits penjant en l’arc de l’entrada. Un per 
cadascun dels quatre donyets. Pensaven que els 
donyets estarien molt agraïts per aquesta ofrena i que 
així continuarien molt contents les tasques d’ajudants 
de la llar, i fins i tot arribarien a fer-los més feina. Rafel 
i Antònia es gitaren segurs que així seria. 

Iaio Rafel: Bona nit, Antònia! Ara de segur que podem 
descansar tranquil·lament. Els güendos estaran ben 
contents de la nostra ofrena i no caldrà que passem 
més fred a les quadres i als corrals. 

Iaia Antònia (gitant-se al costat de Rafel i tapant-se 
amb el llençol): Podrem alçar-nos ben entrat el matí i 
desdejunar tranquils i sense presses. Tenim uns criats 
fantàstics que, per ser bons, han vingut a ajudar-nos. 
Bona nit, Rafel! 

(S’enfosqueix el llit i s’il·lumina el lateral de l’escena 
on està la cuina)

Donyet 1 (amb to entre indignació i resignació): Aiiii! 
quina casa més bruta ens han deixat hui! 

Donyet 2: Brut, brut, brut. Totalment brut. Hauré de 
posar-me guants i màscara per poder fer la feina 
d’aquesta nit. 

Donyet 3 (amb to fort): No us queixeu tant i a 
treballar. Sou uns pesats! La feina és la feina i toca 
fer-la i prou, Ira (indignació, fúria, rancor, odi...). 

Donyet 4 (assenyalant amb il·lusió les perxes amb 
els vestits nous): Ei, mireu allà dalt! Són vestits nous 
per a nosaltres, hahahaha. Es deuen pensar aquests 
amos que ens n’anem de festa ara, que volen posar-
nos tan mudats? (hahahaha)

Donyet 3: A mi no em fa gens de gràcia, Quatre. Jo no 
pense canviar-me de roba.

Donyet 1: Estic amb tu, Tres. Crec que per primera 
vegada. Jo no vull desprendre’m de la meua roba ni 
de les fulles que em cobreixen el cap. Quina llàstima 
em faria deixar-les! Oooh! (molt melodramàtic)

Donyet 2: Mira que a mi em fa fàstic haver de netejar 
tanta brutícia, però, per mil pinyes i llavors del bosc 
que jo no em canvie la roba. Preferisc dutxar-me 
després i gratar-me bé l’esquena amb un raspall que 
deixar de ser jo. Mai no abandonaré la meua persona 
perquè algú vulga fer-me a la seua imatge. 

Donyet 4 (alegre i esperançador): Cridem ben fort: 
Som com som i mai no ens canviaran!

Donyets tots junts: Som com som i mai no ens 
canviaran! 

Narrador (en off): En aquell moment, començaren un 
rebombori per tota la cambra, llançant els gots per 
terra i movent els estris de la cuina d’un lloc a un altre. 
D’aquest manera volgueren manifestar el gran disgust 
que sentien sobre aquella família d’ancians que volien 
canviar-los l’aparença de donyet per a convertir-los 
en humans. Amb tot aquest soroll, Rafel i Antònia es 
despertaren i els follets desaparegueren apressats. 

(Llum al llit i els donyets se’n van d’escena pel lateral 
de la cuina)

Iaio Rafel: Has sentit això, Antònia? Semblaven 
lladres a la nostra cuina! 



Iaia Antònia (alçant-se ràpidament i anant directa a la 
cuina): I tant, Rafel, i tant! Ens han deixat la cuina feta 
un corral de gallines. Que dic gallines! Sembla una 
porquera. Com si haguera passat per ací un huracà. 

Iaio Rafel (anant també a la cuina): No deuen haver 
sigut lladres si no s’han emportat res. Que podien 
voler de gent humil com nosaltres? Si no és que 
tinguen enveja dels nostres donyets ajudants. 

Iaia Antònia: Exacte i… els güendos? On estan? Ací 
tenen les seues robetes que ni tan sols s’han emportat. 

Iaio Rafel: No penses això dona, no ho penses. Els 
donyets no deuen haver vingut aquesta nit. O potser 
s’hagen acostat i en veure els lladres han fugit sense 
entrar. Arrepleguem tota aquesta destrossa i posem-
nos mans a l’obra, al camp a fer collita. 

(S’agafen del muscle i ixen d’escena. L’escenari 
queda il·luminat)

Narrador (en off): Antònia i Rafel, ancians innocents, 
no pensaren en cap moment que havien estat 
els donyets els qui havien produït totes aquelles 
malifetes en la seua pròpia casa. Però, les nits 
passaven i els güendos tornaven a fer-ne de les 
seues. Una nit, feien sorolls infernals amb les paelles 
que de segur que despertaven els iaios i tota casa 
veïna (en aquest moment els donyets comencen a 
entrar en la cuina i van fent tot allò que el narrador 
va dient); l’endemà, tornaven i doblegaven les 
paletes, les bunyoleres i l’escumadora de coure 
que tant s’estimava Antònia. La nit següent, podien 
obrir tots els calaixos i llençar per terra forquetes, 
ganivets, taps i culleres. Així fins que…

(Rafel i Antònia ixen a escena pel lateral del dormitori) 

Iaio Rafel (de puntetes i amb una pala a la mà, parla 
baixet i entre murmuris): Aquesta nit, sí! Hui els pillaré! 

Iaia Antònia (de puntetes, al costat de Rafel i amb un 
cassó metàl·lic a la mà): Sí, sí. Ja està bé de fer-nos 
malbé la cuina i de no deixar-nos dormir. 

(Entre tot el soroll arriben a la cuina i llancen a terra 
la pala i el cassó i es duen les mans a la boca)

Rafel i Antònia (a l’uníson): Com? 

Iaia Antònia: Açò sí que no m’ho esperava, Rafel. 
S’han fet els amos, aquestes bestioles del camp. Han 
entrat a casa nostra i l’han feta seua. 

Iaio Rafel: Potser volen dir-nos alguna cosa que 
nosaltres no comprenem… Haurem de fugir i deixar-
los ací. Quan no ens tinguen, ens trobaran a faltar i 
se n’aniran de la nostra casa. 

Iaia Antònia: Bé, Rafel. Anem-nos-en a l’alqueria de 
Benillup i passem allí uns dies per a alliberar-nos dels 
donyets. 

(Rafel i Antònia es posen un abric, i dins d’un sac de 
ràfia, que trauen de darrere del llit, posen dos cassoles 
i tres o quatre peces de roba. Arrosseguen el sac per 
l’escenari, per a abandonar-lo, cara al públic —escala 
frontal o lateral, depenent de l’espai—)

Iaia Antònia: Açò pesa massa. Ara ho posarem al 
carro perquè, si no ho fem, no arribem. 

Iaio Rafel: Vinga, va, raó que tens! Quines ganes 
d’arribar i poder descansar. Porte dies sense dormir 
per culpa d’aquests desagraïts. De segur que ho 
duguem tot? 

Iaia Antònia: Sí, sí, fugim ja d’ací i busquem la pau en 
la masia. 

Iaio Rafel (sorprés i duent-se una mà al cap): Ai, 
espera! Crec que ens hem deixat la millor paella que 
tenim. Torne dins i l’agafe en un tres i no res. 



Donyet 4 (removent-se dins del sac i traient el cap i 
la paella): No patiu, no patiu… Ja la porte jo! (esclata 
a riure i es torna a posar dins)

(Apareixen aleshores tots els altres donyets, cadascun 
amb un mocador de farcell ple a coll i es posen en file-
ra darrere de la parella i del sac. Els ancians s’abracen, 
en senyal de resignació i de desconsol)

Donyet 1: Estem preparats!! Marxem! 

Donyet 2: Marxem! 

Donyet 3: Marxem!

Donyet 4 (des de dins del sac): Marxem! 

(Fosc. Tots els personatges se’n van d’escena)

Narrador (en escena, s’il·lumina): Antònia i Rafel van 
decidir quedar-se allà, a la seua casa, sense saber 
per què els donyets estaven dolguts amb la seua 
actitud. Comprovaren que era impossible lliurar-
se de la companyia d’aquells éssers màgics. A poc 
a poc, després d’haver-se cansat de fer trapelleries 
a aquella família que volia canviar el seu aspecte, 
el güendos se n’anaren per buscar una nova llar on 
ajudar, o no! 

Nota de l’autor: Agafa aquest text, juga amb ell, 
destrossa’l... fes-lo teu. Jo també sóc mestre i per això 
sé que has de fer-lo teu. Afegeix o lleva personatges. 
Fes-ho com necessites. Allò vertaderament important 
és que faces d’ell un projecte interdisciplinar. Que 
el teu alumnat pinte, cree, balle i explore amb els 
personatges de l’imaginari valencià. 

Preparat/ada per a «espantar la por»?








