La rateta que
escombrava l’escaleta
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per
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Personatges:
Narrador
Rateta
Venedor de cintes
Gall
Porquet
Gos
Ruc
Anec
Gat

(A escena estan el narrador i la rateta amb una escombra, aquesta segueix amb movi
ments el que diu el narrador; com a decorat, hi ha una finestra o en el seu lloc una
		

escala de tres graons on s´enfilarà la rateta.)

Narrador.- Heus aquí una vegada que hi havia una rateta que escombrava l’escaleta de
			
casa seva, i escombrant escombrant es va trobar un dineret, es va ajupir (la
			
rateta s’ajup) i va collir el dineret (el cull) se´l mirà i va pensar...
Rateta.- Què em compraré, què em compraré? Si em compro avellanetes em
		
cauran les dentetes, si em compro pinyonets em cauran els queixalets...
Narrador.- Just en aquell moment va passar per devant de la casa de la rateta un
			
venedor de cintes de colors.
		
(Entra un venedor ambulant de cintes que li pengen del braços)
Venedor.- Cintes de colors grogues, vermelles, blaves i verdes.
Narrador.-Al veure a la rateta treient el cap pel balcó, li va dir...
Venedor.- Bon dia rateta, què em compraries una cinteta?
Rateta.- Oh sí, però que sigui de color rosa, que diuen que l’amor s´hi posa.
Venedor.-(Li dóna la cinta) Aquí la tens, et costarà un dineret.
Rateta.		
		

( Li dóna el dinéret) Té, el dineret.

( El venedor marxa anunciant la seva mercaderia)

Venedor.-Cintes de colors... cintes de colors...!
			
( El venedor marxa)
Rateta.-On me la posaré, si me la poso a la cintureta, m’apretarà la panxeta, millor me
		
la poso al cap.
															

Narrador.-Una vegada la rateta es posà el llaç al cap, es va posar al balcó per
		
presumir. (La rateta puja dos esglaons d´una escala de quatre de cara al pú

		

blic y representa que està al balcó mirant al carrer)

		

Aleshores va passar per davant del balcó un gall, que quan la va veure li va
dir.

		

Gall.- Rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta i jo que sóc tan bon fadrí... què et voldries
casar amb mi?
Narrador.-La rateta se´l mirà i li va dir...
Rateta.-Ai...no ho sé pas! A veure quina veu fas?
Narrador.-I el gall va fer...
Gall.- Kikiriki, Kikiriki, Kikiriki...!
Narrador.-I la rateta tota esverada, li va dir...
Rateta.-No, no, no, què em fas molta por...!
Narrador.-I el gall tot moix va marxar, però tot seguit arribà un porquet que al passar
		
per davant del balcó de la rateta li va dir...
Porquet.- Rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta i jo que sóc tan bon fadrí... què et
		
voldries casar amb mi?
Narrador.-La rateta se´l mirà i li va dir...
Rateta.-Ai...no ho sé pas! A veure quina veu fas?
Narrador.-I el porquet va fer...
Porquet.- Grrr, grrrr, grrrr...!
Narrador.-I la rateta tota esverada, li va dir...

Rateta.-No, no, no, què em fas molta por...!
Narrador.-I el porquet tot moix va marxar, però tot seguit arribà un gos que al passar
		
per davant del balcó de la rateta li va dir...
Gos.- Rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta i jo que sóc tan bon fadrí... què et
voldries casar amb mi?
Narrador.-La rateta se´l mirà i li va dir....
Rateta.-Ai...no ho sé pas! A veure quina veu fas ?
Narrador.-I el gos va fer...
Gos.- Guau, guau, guau..!
Narrador.-I la rateta tota esverada, li va dir...
Rateta.-No, no, no, què em fas molta por...!
Narrador.-I el gos tot moix va marxar, però tot seguit arribà un ruc que al passar
		
per davant del balcó de la rateta li va dir...
Ruc.- Rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta i jo que sóc tan bon fadrí... què et
		
voldries casar amb mi?
Narrador.-La rateta se´l mirà i li va dir...
Rateta.-Ai...no ho sé pas! A veure quina veu fas?
Narrador.-I el ruc va fer...
Ruc.- Aing, aing,aing..!
Narrador.-I la rateta tota esverada, li va dir...

Rateta.-No, no, no, què em fas molta por...!
Narrador.-I el ruc tot moix va marxar, però tot seguit arribà un ànec que al passar
		
per davant del balcó de la rateta li va dir...
Anec.- Rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta i jo que sóc tan bon fadrí... què et
		
voldries casar amb mi?
Narrador.-La rateta se´l mirà i li va dir....
Rateta.-Ai...no ho sé pas! A veure quina veu fas?
Narrador.-I l’ànec va fer...
Anec.- Cuac, cuac, cuac...!
Narrador.-I la rateta tota esverada, li va dir...
Rateta.-No, no, no, què em fas molta por...!
Narrador.-I l’ànec tot moix va marxar, però tot seguit arribà un gat que al passar
		
per davant del balcó de la rateta li va dir...
Gat.- Rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta i jo que sóc tan bon fadrí... què et
		
voldries casar amb mi?
Narrador.-La rateta se´l mirà i li va dir....
Rateta.-Ai...no ho sé pas! A veure quina veu fas ?
Gat.-I el gat va fer...
Gall.- Miau, miau, miau...!
Narrador.- A la rateta li agradà la seva veu, i li va dir...

Rateta.-Ai, sí, sí ! M’agrada la teva veu, i em vull casar amb tu.
Narrador.-I la rateta convidà a tots els seus amics, i varen fer un gran festa.
		
		
(Entren tots els animales quehan aparegut abans i es posen a ballar i
		

cantar fent una rotllana).

		
Tots.-Tralara larita, tralara larita, tralara larita, tralara Tralarà...!
Narrador.-Varen deixar de ballar, i el gat li digué a la rateta...
		

(Tots s´aturen i el gat li diu a la rateta)

Gat.-Rateta, rateta, com que ets tant boniqueta, ara et voldria menjar!
Narrador.-Dit això, la rateta començà a córrer per fugir del gat.
		

( La rateta surt corrents de l´escena i el gat la segueix)

Gat.-Espera´m, rateta! (Surt de l´escena)
Narrador.-I encara avui els gats persegueixen les ratetes, 		
		
I conte contat, aquesta història s’ha acabat.
		
		
( tots els animalons es posen a ballar)
Tots.-Tralara larita, tralara larita, tralara larita, tralara larà...!
						

Fi

