
Un dia el rei Carnestoltes estava passejant tranquil·lament per un 

bosc on no hi havia caminat mai. I heus ací, que es va trobar envoltat 

per una colla de FOLLETS (entren EI) que el van començar a cridar: 

- Ei, tu, rei Carnestoltes, hi ha una dona que et busca. 

El rei Carnestoltes es va posar molt content. 

- Que bé, segur que es una admiradora que vol anar de festa i de 

ballaruca amb mi – i va preguntar als follets.... 

- I no sabeu on és aquesta admiradora? 

 

Aleshores, aquests follets que eren molt bromistes li van dir que 

segurament les GUINEUS que vivien en un clar del bosc li sabrien dir 

on trobar a aquella senyora. 

 

Quan va arribar al mig del bosc va començar a cridar....(fent el crit de 

TARZAN). 

Les guineus van aparèixer (entra 2n) i li van explicar que no coneixien 

cap dona, que els follets del bosc eren uns bromistes i que millor que 

preguntés a les bruixes i bruixots de les muntanyes si elles sabien qui 

era. 

 

El rei Carnestoltes va caminar i caminar i a les muntanyes de les 

bruixes i bruixots va arribar (entra 3r i 4t). Aquestes bruixes i bruixots 

van començar a riure quan el van veure (riure de bruixa) i el rei 

Carnestoltes va fer alguns del seus riures preferits (riures). 

 

Les bruixes i bruixots, li van explicar que no sabien qui era aquesta 

dona, però que els BANDOLERS i les BANDOLERES que vivien a les 

coves soterrànies de les muntanyes sabien moltes coses de dones 

misterioses i que els hi preguntés a ells. 

 



El rei Carnestoltes entra en les coves i comença a fer el mussol 

(uuuuuu) i sorolls de pel·lícules de por (àudios de por.......................) 

i així apareixen els Bandolers (entren 5è i 6è) que no li fan res perquè 

veuen qui és. Però ells no saben de quina dona els hi parla, però 

creuen que les GUINEUS DAURADES (entren 1r) són les més llestes 

del bosc i que elles li diran qui és aquesta dona misteriosa. 

 

Finalment, el rei Carnestoltes baixa de les muntanyes i a prop d’un riu 

crida a les guineus (GUINEUS, GUINEUS!!!!), aquestes se li acosten i 

quan el rei els hi diu: 

- Ohhh Guineus daurades, les més sabies del bosc, no sabríeu pas 

on trobar aquesta dona misteriosa que em busca? 

- ÉS LA VELLA QUARESMA!!!!!!!!! 

  


