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ELS PASTORETS I LA SIBIL·LA

Personatges:

-Sibil·la (vestida amb robes blanques amb creus esvàstiques daurades brodades
per tot arreu, creus que han de fer pensar en estels. Tot el personatge ha de fer
pensar en un àngel pel seu aspecte de dona jove i bella). 
-Pastoreta Sàvia 
-Pastoret Savi
-Pastorets Savis varis
-Pastoret Fanàtic
-Pastoret Lladre
-Pastorets Fanàtics varis
-Follets del bosc (els seus vestits  han de recordar les fulles i  les arrels dels
arbres en el cas dels barruguets, o les flors en el cas de les Aloges. Alguns han
de portar banyes i vestits vermells en el cas dels boiets, que facin pensar en
petits dimoniets).



Escena 1

La història comença en els moments previs al naixement del nen Jesuset en una humil cova al segle
primer de la nostra era. El nen Jesuset neix en un país anomenat Judea, on reina el rei Herodes el
Gran però, amb tot, és un país que està sotmès a  l´Imperi Romà.
Entra la Sibil·la amb solemnitat i s´apropa al grup de tots els pastorets, que estan estirats a terra,
dormint en mig d´un bosc. Alguns dels pastorets comencen a despertar en percebre la presència de
la llum que acompanya a la Sibil·la (la llum és el símbol de la força vital del personatge).

Pastoreta Sàvia:  Desperteu! Desperteu! Aquí hi ha algú. (Acompanya les seves paraules amb
gestos de voler despertar als seus companys amb suaus estrebades).
Pastoret Savi: (Badallant) Què dius? Per què em despertes? Si encara és d´hora.
Sibil·la: Sí. És l´hora de l´arribada del regnat de la Saviesa.
Pastoret Fanàtic: Què diu? Que és l´hora de l´arribada d´un rei?
(Tots estan ara desperts i es van aixecant.)
Pastoreta Sàvia: No. Ha dit que és l´hora de l´arribada del regnat de la saviesa.
Sibil·la: El fill de Maria, Jesuset, serà un dels pilars del regnat de la saviesa i parlarà de pau,
amor i joia.
Pastoret Fanàtic: Ho veieu. Ja ho deia jo. Diu que hi haurà un rei nou que es dirà Jesuset.
Pastoret Savi: Calla i escolta. 
Sibil·la:  El fill  de Maria parlarà també del  mal i  del  càstig que mereixen aquells  que no
respectin la pau i l´amor dels altres, d´aquells que practiquin el mal.
Pastoret Fanàtic: Mira que us ho dic. Que vindrà un rei a jutjar-nos a tots. 
Pastoreta Sabia: Què callis i escoltis!
Sibil·la:  El mal s´estendrà per tot  arreu.  Moltes  seran les  senyals.  El  nen Jesuset  i  altres
desprès hauran de morir envoltats per aquest mal.
Pastoret Fanàtic: No sentiu aquest àngel? Hauríem de córrer tots a trobar a Jesuset per retre-li
homenatge!  (El pastoret Fanàtic surt corrents murmurant quan creu que ningú el sent:)  Més val
assegurar-se de que ens jutgi bé.
Els pastorets Fanàtics i el pastoret lladre: Sí, anem-hi tots!
(Tots els pastorets Fanàtics i el pastoret lladre el segueixen i surten de  l´escenari. Queden només la
Sibil·la i els pastorets Savis). 
Pastoreta Sàvia: Què s´empatollava aquest amb un àngel. Si només és una dona...
Sibil·la:  Sí. Sóc una dona. Una de les dotze Sibil·les. I tinc l´encàrrec de fer-vos saber que el
regne de la Saviesa és a prop.
Els Pastorets Savis: (Encongint les espatlles estranyats) Què és una Sibil·la?
Pastoreta Sàvia: És una dona capaç de veure el futur. És una profetessa.
Els Pastorets Savis: (Amb admiració) Ahhhh!
Pastoret Savi: I qui t ´ha fet aquest encàrrec?
Pastoret Savi: Qui? Déu?
Sibil·la: No. La Saviesa Suprema és la Saviesa Suprema.
Pastoreta Sàvia: I la podem trobar en algun lloc?
Sibil·la:  A tot arreu. En les paraules del nen Jesuset. En les paraules de molts i moltes que
vindran desprès i a dintre dels nostres cors... Però compte amb les paraules dels que es creuen
savis  i  no ho són. Compte amb les  paraules  buides dels que creuen posseir la  veritat.  La
veritat no existeix. Només existeix la Saviesa Suprema. I només a través de l´amor cap els
altres aconseguireu trobar-la. Aneu a trobar-la.

 (Marxen tots de l´escenari)



Escena 2

El nen Jesuset ja ha nascut i tots el pastorets fanàtics li han retret homenatge. Uns Savis d´Orient
que passaven per allà  han marxat, desprès de deixar tres obsequis en el pessebre. Tres petits cofres
plens d´or, encens i mirra.
Entra corrent la pastoreta Sàvia i s´apropa a una rotllana on són asseguts el Pastoret Savi i tots els
pastorets Savis gaudint d´un àpat en mig d´un bosc. La pastoreta Sàvia s´asseu amb ells. Darrera
uns matolls estan amagats els follets del bosc.

Pastoreta Sàvia: (Amb veu alterada) Han robat els presents que uns savis d´Orient van fer al fill
de Maria! I els nostres també!
Tots els Pastorets Savis: Parles del nen Jesuset?
Pastoreta Sàvia: És clar!
Pastoret Savi: Ja ho va dir la Sibil·la. Que els mals començarien a estendre´s.
Tots els pastorets savis: El robatori dels presents del nen Jesuset és un dels mals?
Pastoreta Sàvia: És clar! Què no ho veieu? Maria és amiga meva i m´ha explicat que ara, sense
aquests presents, no podrà pagar el viatge de fugida a Egipte. 
Pastoret Savi: Tens raó. Sense l´or Maria no podrà pagar un viatge ràpid i el rei Herodes, que
per  culpa  dels  pastorets  fanàtics  ha  sentit  a  parlar  de  l´arribada  d´un  rei  que  el  pot
enderrocar, atraparà al nen Jesuset amb facilitat. El matarà com ja ha fet amb molts nens
innocents!
Tots els pastorets Savis: I no podrem sentir les paraules de saviesa del nen Jesuset!
Pastoreta Sabia: Hem de trobar els presents robats abans que sigui massa tard.
Tots els pastorets Savis: Però com?

(Els  follets  del  bosc entren en escena sortint  de darrera d´uns  matolls  on hi  eren amagats.  Els
pastorets savis es donen un ensurt i s´aixequen tots esverats).

Follets del bosc: No us preocupeu. Ho hem escoltat tot i us volem ajudar.
Tots el pastorets savis: (Amb estranyesa) Qui sou vosaltres?
Follets del bosc:  Som els follets del bosc. Alguns som barruguets, altres aloges, els de banyes
boiets... Segur que heu sentit a parlar de nosaltres.
(Els pastorets savis es miren amb cares de no saber que dir).
Follets del bosc (Aloges): No importa si no sabeu res de nosaltres.  Som esperits de la Natura,
els fills de la Saviesa Suprema i ens ha encomanat que us ajudem a trobar els presents que li
han robat al nen Jesuset. Si trobem el lladre trobarem els presents.
Pastoret Savi: I qui pot haver estat el lladre?
Follets del bosc (Barruguets): Qualsevol. Però el descobrirem amb la vostra ajuda.
Pastoreta Sàvia: Com ho fareu?
Follets del bosc (Boiets): Si és veritat, com dieu, que el lladre ha robat encens i mirra, voldrà
vendre aquests productes tard o d´hora. 
Tots els pastorets savis: I què hem de fer nosaltres?
Follets del bosc (Tots): Dos de vosaltres us haureu de disfressar de metges i fer creure a tothom
que voleu comprar mirra per fer les vostres medecines.
Tots el pastorets savis: Entesos.

(Marxen tots de l´escenari)



Escena 3

(Entren a escena el Pastoret Savi i la Pastoreta Sàvia disfressats de metges i es troben amb el grup
de Pastorets Fanàtics junt amb el pastoret Lladre).

Pastor  Savi:  Bon  dia.  Som  metges  i  busquem  algun  mercader  que  en  tingui  mirra.  La
necessitem per fer les nostres medecines. Coneixeu algú que en tingui?
Pastorets Fanàtics: No. Però sabem que al nen Jesuset li han robat el seu cofre de mirra i el 
d´or i encens també.   
Pastoret Fanàtic: (Pensatiu) No sabia que la mirra servia per guarir. Si uns savis d´Orient li han
fet aquest present al nen Jesuset deu significar alguna cosa. 
Pastoret Savi: Vols dir que no tens massa imaginació tu?
Pastoret Fanàtic: (Ara parla amb excitació) Deu ser que el nen Jesuset es convertirà en un gran
guaridor i ens salvarà de tots el nostres mals! Igual que l´or deu significar que serà un gran rei
i l´encens deu significar que serà un gran sacerdot o, un Deu!
(La pastoreta Sàvia far un gest d´estupor amb la cara i es porta un dit al cap com dient que el
Pastoret Fanàtic està guillat).
Tots els pastorets fanàtics: El nen Jesuset deu ser el fill de Deu! És exactament el que va dir 
l´àngel!
Pastoreta Sàvia: (Amb to irònic)  L´únic que és segur és que Jesuset és el fill  de Maria. I la
Sibil·la no és cap àngel! Però, si no sabeu on podem trobar mirra, nosaltres marxem.

(El pastoret Savi i la pastoreta Sàvia fan el gest de marxar)

Pastoret Savi (En un murmuri que només sent la pastoreta Sàvia): La Sibil·la no va dir res daixò.
Estan tots com un llum.
Pastoret Lladre: Un moment. Jo si sé d´algú que té mirra. Puc portar-vos a casa seva.
Pastoret Savi i Pastoreta Sàvia: (Mirant-se amb gest de complicitat) Doncs anem-hi.

(Surten tots del escenari)



Escena 4

(El pastoret Savi i la Pastoreta Sàvia entren a escena per la dreta. Estan al poble de pastorets. Paren
davant de la casa del pastoret lladre on es centra la il·luminació. Els Follets del bosc estan a prop,
amagats darrere uns matolls).

Follets del bosc: Segur que el lladre és el. Això es casa seva.
Pastoreta Sàvia: Aneu alguns, doncs, a buscar a tots els pastorets. 
(Els Follets del bosc - aloges- marxen a buscar els pastorets)
Pastoret  Savi:  (Dirigint-se  als  boiets  i  els  barruguets)  Vosaltres,  sense  que  us  descobreixin,
busqueu a dintre de la casa els cofres, l´encens i el que quedi d´or.
(Els follets del bosc -boiets i barruguets- desapareixen per darrera de la casa. En aquell mateix
moment apareix el pastoret lladre per la porta de la casa portant un saquet amb la mirra a dins).
Pastoret Lladre:  Quant esteu disposats a pagar? El meu amic diu que aquesta resina és molt
cara.
(Comencen a arribar tots el pastorets i el pastoret Lladre, quan els veu, es posa nerviós i no sap si
amagar el saquet amb la mirra o no).
Pastoret Savi: I d´on ha tret el teu amic la mirra si és tan cara?
Follets del bosc: (Que apareixen sobtadament per la porta de la casa carregats amb el cofres). No hi
ha cap amic. L´ha robada él  al  nen Jesuset.  Mireu.  Per sort  el  cofre de l´or encara està
pràcticament ple.
Pastoreta Sàvia: Serà millor que us afanyeu a portar-li a Maria, ràpid.
Pastoret Lladre: No! Són aquells dimonis els qui han robat els cofres i els han amagat a casa del
meu amic!
(El pastoret Lladre assenyala  amb el dit els follets del bosc).
Tots els Pastorets Savis: Això no és possible.
Tots els Pastorets Fanàtics:  Sí, i tant que és possible. Han de ser aquells dimonis els lladres.
¡Capturem-los!
(La Pastoreta Sàvia i el Pastoret Savi s´interposen entre els follets i els Pastorets Fanàtics)
Pastoreta Sàvia: De cap manera. Atureu-vos. Ells no són els lladres!
Pastoret Fanàtic: Sortiu del mig i deixeu-nos castigar als dimonis. Els són el mal del que ens va
parlar l´àngel!
Pastoret Savi:  No era cap àngel. Era la Sibil·la. I allò no són dimonis. Són follets i ens han
ajudat a capturar a l´autèntic lladre.
(El pastoret Savi assenyala amb el dit al pastoret Lladre).
Pastoret Lladre: Jo no sóc cap lladre. Aquells dimonis han ficat a casa meva els cofres robats
per culpabilitzar-me a mi!
Pastoreta Sàvia: Mentider! No deies que era la casa del teu amic? Mira per on ara és casa teva.
Pastoret Lladre: (Amb vacil·lacions) Això. Emm. Volia dir que els han ficat a casa del meu amic.
Pastoret Savi: I on és el teu amic si ets pot saber. Per què no surt?
Pastoret Lladre: Està de viatge i jo li guardo la casa.
Tots els pastorets Savis: Ja!
Pastoret Fanàtic: Que hi hagi pau. Amb tota aquesta discussió només aconseguireu que escapin
els dimonis sense càstig.
(Tots els pastorets fanàtics intenten capturar als boiets i als barruguets)
Tots els follets del bosc: Sibil·la!



Escena 5

(Apareix la Sibil·la que s´interposa entre els follets del bosc i els pastorets fanàtics).

Sibil·la: Si mireu a dintre de la casa trobareu moltes sorpreses.
Pastoret Fanàtic: És l´àngel! 
Pastoreta Sàvia: No és un àngel. És la Sibil·la.
(Els pastorets Savis fan gestos d´exasperació i d´impotència amb les mans)
Pastoret Fanàtic: (Dirigint-se a tots els pastorets):  Mireu a dintre de la casa tal com demana
 l´àngel.
(Alguns dels pastorets entren a regirar la casa del pastoret Lladre i surten amb les mans carregades
amb objectes varis)
Pastoret Fanàtic 1: Les meves tisores!
Pastoreta Fanàtica 2: Els meus guants!
Pastoret Fanàtic 3: El meu barret!
Pastoreta Fanàtica 4: El meu cistell!
Pastoret Fanàtic 5: Els meus tovallons! I un munt de coses més!
Sibil·la: El mal s´estendrà per tot arreu.
Pastoret Fanàtic:  Però,  són els  dimonis qui ho estenen. Ells  deuen haver robat i  ficat  totes
aquestes coses a dintre de la casa.
Pastoret Lladre: Això!
Sibil·la: No! No hi han dimonis. Només ignorància. 
Pastoret Fanàtic: Aleshores, aquells dimonis... (Els assenyala)
Sibil·la: (Solemnement) Són els esperits de la natura, els fills de la Saviesa Suprema.
Pastoret Fanàtic: Esperits de la natura?
Pastoret Savi: Follets del bosc (Afirma assenyalant-los)
Pastoreta  Sàvia:  Hem de castigar al  lladre.  I  hem de portar-li  immediatament els  cofres  a
Maria.  Ha de fugir a Egipte amb el nen Jesuset urgentment!   (Diu assenyalant els  cofres i
mirant desprès les aloges. Les aloges agafen els cofres i surten ràpidament).
Sibil·la: El mal serà jutjat i castigat (Diu solemnement assenyalant el pastoret Lladre).
Pastoret Lladre: Compassió! Ho vaig fer per poder donar de menjar als meus fills!
(Tots els Pastorets Savis i els Pastorets Fanàtics s´afanyen a capturar al pastoret Lladre).
Tots els pastorets:  Mentida! Els teus fills passen menys gana que els nostres! Què hem de fer
amb tu?
Sibil·la: Es prendran els fills del mal i el bé triomfarà.
Pastoret Fanàtic: No ho entenc.
Pastoreta Sàvia:  Penso que vol dir que s´han de prendre els fills al lladre o al malvat per a
educar-los en el bé. Però no estic segura.
Sibil·la: El penediment només arribarà de la mà d´una veritable demostració de sinceritat.
Pastoret Fanàtic: I què ha de fer per demostrar-ho?
Sibil·la: El mal tornará tot el mal que ha fet convertint-lo en bé.
Pastoret Fanàtic: Què vol dir? 
Pastoret Savi: Que ha de tornar les tisores, els guants, els barrets, etc, etc, etc.
Pastoret Fanàtic: Això és fàcil. No demostra res. Perquè li obligarem.
Pastoreta Sàvia: Suposo que també haurà de reparar el mal que ha fet practicant el bé.
Pastoret Fanàtic: I si no ho fa?
Sibil·la: Només restarà solitud i aïllament per al mal.
Tots els pastorets: Allunyem el mal del nostre costat!
Sibil·la: El regne de la Saviesa Suprema és cada cop més a prop. 
Tots els pastorets: I on és aquest regne? 



Sibil·la: A tot arreu. En les paraules del nen Jesuset. En les paraules de molts i moltes que ja
van marxar,  en  les  paraules  dels  que vindran desprès  i  a  dintre  dels  nostres  cors...  Però
compte amb les paraules dels que es creuen savis i no ho són. Compte amb les paraules buides
dels que creuen posseir la veritat. La veritat no existeix. Només existeix la Saviesa Suprema. I
només a través de l´amor cap els altres aconseguireu trobar-la. Aneu a trobar-la. 

FI


