Quan el Grinch va robar el Nadal!
PRÒLEG-El Nadal a casa la familia Màs
Cançó - El Nadal ja ha Arribat
Maria:
Per fi és aquí,
aquella època de l'any que hem esperat ha arribat
Hem decorat, tota la casa hem estat arreglant
Josep:
Ja hem acabat
de decorar el nostre avet que tenim en mig el menjador
t'encantarà, no saps la traça amb què ho han fet els nostres nens
Jaume:
I el pessebre està
perfectament posat!
Tots tres:
Ara ja podem dir
el Nadal és a qui!
Gina: Prou, prou, prou! Ja prou de cantar, vull els meus regals! Vull obrir-los ja!
Jaume: Doncs si ella els obre, jo també vull! Segur que hi ha un videojoc!
Gina: O una Monster High!
Jaume: Estan passades de moda!
Gina: Tu sí que estàs passat de moda!
Maria: Nois, nois, tranquil·litzeu-vos, ningú obrirà els seus regals fins demà, fins que el
Pare Noel no hagi vingut i ens els hagi portat
Josep: Exactament, cal tenir paciència nois, i ara seieu a taula soparem tots plegats a la
vora del foc, la vostra mare i jo ens hem esforçat molt fent el menjar
Jaume: Que hi ha per sopar? Tinc moooolta gana!
Gina: NO, NO I NO! Jo me'n vull anar a dormir ja, jo vulls els meus regals, no vull perdre
el temps sopant, ja hem dinat amb els avis, hem vist als cosins, i tothom m'ha pessigat les
galtes, mireu com de vermelles les tinc, vull la meva recompensa, vull els meus REGALS!
(farta de tot i molt exigent)
Maria: Ui, em sembla que algú no entén com funciona el Nadal

Josep: Sembla que ens ha sortit un Grinch a la família
Jaume: Ets el Grinch, ets el Grinch! (Fent burla)
Gina: Qui és aquest Grinch?
Maria: Pare que no l'hi has llegit el conte encara?
Josep: Pel que sembla no, però crec que aquest és el moment idoni per fer-ho, va vine
aquí Gina que t'explicaré un conte
Jaume: Jo també vull!
Maria: És clar que si Jaume, tu també hi pots anar (la Maria acaba de preparar quatre
coses a la taula i després va a seure amb la resta de la família)
Josep:
En un lloc molt curiós,
tret d'un somni, sembla ser
comença l'història,
tan real com l'acer
Maria:
Dalt les muntanyes
i molt lluny d'aquí
hi havia una vila
anomenada, Vila-Qui
Josep:
I amb gran alegria
esperaven el dia
Maria:
en què el Nadal arribaria
i a tothom feliç faria
(Mentre en Josep i la Maria van llegint les primeres pàgines del conte es va construint
Vila-Qui, quan acaben de llegir, la música comença)

Escena 1- El Nadal a VilaQui
Cançó - El Nadal ja ha Arribat 2
Ja ha arribat
allò que tant hem esperat, el Nadal per fi és aquí
un dia i nit,
i despertarem en mig de molts regals
Serà genial,
hem decorat tot el poblat amb moltíssimes llums de Nadal
que il·luminaran a tots aquells que es perdin a la mitja nit
Aquest serà el millor
serà una festa d'or
Estem tots cantant
ha arribat el Nadal
hey, hey, hey!
Hem de celebrar
que ja ha arribat
el dia senyalat
Tothom té un regal a l'arbre
El sopar ja és a taula
Junts a cantar
per demostrar
que això ens encanta
Els adorns ja són a l'arbre
el pessebre es munta a casa
El soroll del nostre cant animarà
quan arribi el Nadal
Nana: BON NADAL!
Tots: encara no!
Nana: Ai, doncs, res!
Betty Lou-Qui: No em posis nerviosa que s’acosta ja
I tota la casa queda per preparar!
Louis Lou-Qui: Tranquila estimada, que ja ho farem
Ho deixarem tot bonic i lloent.
Carlo Da-Qui: Ai Nana, sempre estas amb el mateix

Marcos Da-Qui: Potser el teu rellotge no funciona bé
Carlo Da-Qui: Potser al calendari li falten quadrats
Marcos Da-Qui: Però segueix intentant-ho, aviat encertaras
Alcadessa: Molt bé, Quis de Vila-Qui,
El Nadal ja és aquí
I ens hem de lluir
enceneu cada bombeta
que hi hagi llum d'esquerra a dreta
Un moment (oh)
això està malament (no)
alguna cosa no funciona correctament (oh no!)
Porteu-me la decoradora aquí
Vull veure a la Martha May-Qui
(Un gran revol, tots els Quis busquen a la Martha May-Qui, ella apareix de darrere el
plafó)
Martha May-Qui:
Algú m'ha cridat?
Sonava preocupat
Doncs ara relaxeu-vos
I per fi, despreocupeu-vos
Acabo d'arribar
I tinc ganes de cantar
Cançó: La Martha May-Qui!
No patiu per res Martha May és aquí
Té tota la festa sota control
Amb la meva presencia
Quis:
Que ens té meravellats
Martha May-Qui:
El Nadal aquest any serà ben brutal
Tot gràcies a~
Tots:
La Martha May-Qui
He estat escollida pel poble
La Martha May-Qui
Des de fa 5 anys
La Martha May-Qui
A Vila-Qui tothom l'adora
La Martha May-Qui
Ella és la millor
Martha May-Qui:
Tot gràcies a~ mi

Gina: No em crec que cantessin totes aquestes cançons absurdes... Ningú canta tant
Maria: Oi tant que si, els Qui eren gent molt alegre, i una forma d'expressar la seva felicitat
era cantant
Gina: I perquè necessiten una organitzadora del Nadal?
Jaume: Perquè al Nadal hi ha molt rebombori, tothom està enfeinat amb els dinars
familiars i decorar casa seva i tota la pesca
Maria: Exacte Jaume! És per això que necessitaven a la Martha May-Qui perquè els
dirigís en les tasques comunitàries
Maria i Martha May-Qui:
Aquesta branca és seca
Talleu-la, és ben lletja
On són els regals?
Qui porta els timbals?
Aquest Nadal serà perfecte
Vull a tothom ben alerta!

Escena 2 - El Grinch fa un pla malvat
Josep:
A tots els Qui de Vila-Qui
el Nadal els feia contents...
Però al Grinch
Que vivia al nord de Vila-Qui
No li agradava gens!
El Grinch odiava el Nadal!
Tota la temporada
No em preguntis perquè,
No hi havia cap raó justificada
Potser un caragol li faltava
O una sabata li apretava
Però el motiu més probable, pel que jo hauria dit,
és que tenia el cor dues talles petit
Però fos la raó que fos,
La sabata o el seu cor,
A la nit de Nadal mirava als Qui amargat
Fixant la vista en la càlida llum del poblat
Amb un grinchesc gest avinagrat.
Perquè sabia que en aquell moment donat
Cada Qui de Vila-Qui estava ocupat
Deixant el vesc ben preparat
Grinch: Ja estaran penjant els mitjons!
Max: I preparant l'Avet, amb les llumetes i les decoracions
Grinch: Max, demà es Nadal
Max: Sí!
Grinch: No hi ha dret!
Max: No! Eh? Per què?
Grinch: Per què? Per què?
Perquè demà al matí,
tots els nens i nenes de Vila-Qui,
es llevaran d'hora per jugar sense fi,
i aleshores...
Soroll! Soroll! Soroll!
Com ho detesto!
Soroll! Soroll! Soroll!
Com em desespero!
Max: I després els Qui, grans i petits
S'asseuran a celebrar un festí

Grinch: I celebraran el festí, el celebraran si o sí!
Max: Degustaran un púding Qui, i un bon rostit Qui! I-iGrinch: I això no és res que m'agradi a mi!
Josep: I després tocava el que menys aguantava
Grinch: Tots els Qui de VilaQui, grans i petits,
Al son de les campanes entrellaçaran les mans
I entonaran els seus cants!
Max: I començaran a cantar!
Grinch: A cantar!
Max: Començaran a Cantar!
Cantar! Cantar!
Tant fa si és Agut o si és greu
Si ho fan ajaguts o de peu
Uniran la seva veu
En mig la blanca neu!
Josep:
I com més pensava en els Qui cantant plegats,
Més pensava el Grinch
Grinch: Amb tot això he d'acabar!
Porto així cinquanta-tres anys, i ja n'estic fart!
El Nadal penso evitar!
Però com ho puc fer en realitat?
Josep:
Aleshores al Grinch una idea se li va ocórrer!
Una idea espantosa!
Al Grinch una idea se li va ocorrer
Espantosa i Meravellosa!
Grinch:
Ja sé el que faré!
Em posaré un vestit de Pare Noel
Amb el seu abric i barret
Quina grenchesca idea tan cruel
Vestit així sóc igual que ell!
Tan sols em falta un ren
Max:
Aquí rens n'hi han pocs
I no crec que tinguis sort
Aixi que... Què farem?
D'on el traurem?

(En Grinch es gira cap en Max i somriu malèvolament)
Grinch:
Ja que no en trobaré pas
Et lligaré a tu una banya al cap
I ja està muntat
El meu pla malvat!

ESCENA 3: El Grinch roba el Nadal
Betty Lou-Qui:
Repassem la llista,
Tenim les cintes
i els regals,
regals, regals
i ens falten més regals!
Louis Lou-Qui:
Més regals encara
no podem comprar més estimada,
al final l'arbre quedarà
sotarrat sota tant regal
Cindy Lou-Qui:
Mare,
crec que te raó el Pare
no importen els regals
que es fan al Nadal
el que és important
ésBetty Lou-Qui:
Oh! He d'agafar el Rostit-Qui
i una mica de Púding-Qui
I Louis, recorda'm comprar
un pitet pel teu Papà
Alcaldessa:
Tothom a punt, vinga va!
El sol ja es vol amagar,
avui és la Nit de Nadal
i cada Qui de VilaQui
a casa ha d'estar
per d'hora anar a dormir!
Marcos Da-Qui:
Només de pensar en tots els regals
començo a tremolar
Em portaran molts més
n’estic segur
Jo em porto
molt millor que tu!
Carlo Da-Qui:
Però que dius?
T’estas escoltant?
Potser es que t’estas refredant
El més bo dels dos sóc jo
això ho sap tothom!

Martha May-Qui:
Ja he acabat de decorar
cada racó del poblat
m'he assegurat
que quedi ben il·luminat
aquest any, vila-Qui es veurà
cent kilòmetres enllà
Nana Fa-Qui:
Bon Nadal a tothom
que hi hagi alegria en el món!
Tothom:
Encara no!
Alcaldessa Fala Lala-Qui:
Au va, tothom a dintre a casa
a gaudir de la trobada!
Loui Lou-Qui:
Els teus cosins sabran trobar
el camí per arribar?
Betty Lou-Qui:
És clar estimat
ho tenen memoritzat!
(Tots els Qui van a casa)
Maria:
Regnava la foscor i la neu queia suaument
Tots els Qui dormien plàcidament
Quan en Grinch va arribar
A Vila-Qui tot disfressat
quan va avistar la primera casa
va xiuxiuejar :
Maria i Grinch:
Primera parada!
Maria:
I així va ser com el vel Grinch Noel
es va enfilar a la taulada duent uns sacs amb ell
després, es va esllavissar per la xemeneia,
com el Pare Noel sabia que feia.
Els petits mitjons dels Qui estaven penjats i ben col·locats!
Aquests mitjons, va remugar, serà el primer que em vull emportar!
tot seguit va passejar amb un somriure animal
per l'habitació, i es va endur tots els regals!
Pistoles de Joguines, bicicletes i nines,
Patins i taulells d'escac,

van acabar dins el sac
Després, sense deixar-se'n cap ni un
Va pujar per la xemeneia cada sac amunt!
I per rematar bé la feina
de la llar es va endur la llenya
després va tornar a pujar per la xemeneia el vell farsant
deixant la casa sense cap decoració que un sol fil penjant,
i en el terra un bocí de menjar
que ni un ratolí podria la gana calmar!

Cançó-Ets Malévol Mr.Grinch
Josep:
Ets malèvol Mr.Grinch
Com ets feliç així?
Ningú mai vol abraçar-te
Tens l'encant en el clatell
Mr.Grinch
Ets com vell plàtan, que ja s'ha podrit
Grinch:
Sóc un Monstre, sóc en Grinch
El cor tinc encongit
el cervell ben ple d'aranyes
la meva ànima és pudent
Mr.Grinch
Ningú m'acariciaria,
ni agafat del terra un tros de pal!
Max:
Grinch un moment
no creus que el que fem està malament?
Només de pensar
en aquests nens demà
sense regals
sense Nadal!
Mr.Grinch
no ho pensa de veritat
buida'ls-hi la nevera
deixant-los sense menjar
la nit abans de Nadal
S'emporta el Puddin-Qui
i l'Estofat-Qui!
I el pollastre fet d'aquell mateix matí!
Està buidant tota la nevera com un llamp
la deixat ben neta! No queda res per cap d'any!

És malévol, Mr.Grinch
té tèrmits a les dents
ets tan tendre com un cocodril
que està ben trastornat
Mr.Grinch
I podent escollir,
em quedo al cocodril!
Em fa pena, Mr.Grinch
No sap el que és l'amor
el seu cor és ple de vells mitjons
té una ànima de pols
Mr.Grinch
les tres paraules que millor el descriuen són:
FA PU-DOR
Grinch:
Sóc canalla, sóc el Grinch
Sóc el rei dels malferits
El meu cor és un tomàquet mort
que es comença a florir
Sóc el Grinch
Es podria dir que la meva ànima
és un munt de porqueria que es desborda
amb l'assortiment més vergonyós
d'escombraries imaginable en el món
tot ben embolicat amb un nauseabund
pel verd d'avall a amunt
Els tres:
Em dóna nàusees, Mr.Grinch
de veritat vull vomitar
ets un ésser desestructurat
com un llum, estàs grillat
Mr.Grinch
ets un entrepà de tres pisos
I amb bolets i xucrut
amb àcid d'amunt!
Josep:
Però en una de les cases
al Grinch li esperava una sorpresa encara
Quan l'arbre per la finestra intentaca ficar
un soroll feble va escoltar,
es va donar la volta ràpidament per veure que pasava
i es va trobar a la petita Cindy Lou-Qui l'observava
Cindy: Estimat Pare Noel, per què?
Perquè t'endús el nostre arbre de nadal? Per què?

Grinch: Oh petitona, jo et diré perquè
aquest arbre té una llumeta que no funciona... Bé
aixi que me l'emportaré a arreglar al meu taller,
i quan el tinguin acabat a casa el retornaré.
Cindy Lou-Qui:
Pare Noel, em podria fer un favor?
Ja sé que a tothom li fa por,
però podria portar-li un regal
al Grinch per Nadal?
Només perquè sigui diferent,
no vol dir que no pugui tenir un regal com els demés.
Grinch:
És clar estimada, però ara tinc pressa
i així que vés a dormir...
que t'esperen moltes sorpreses,
demà al matí
Josep:
I quan la Cindy Lou-Qui va tornar al llit endormiscada
El Grinch es va endur l'arbre d'una revolada!
Maria:
Rondava ja l'albada
tots els Quis seguien al llit
somiant amb els que els hi esperava
Però carregava el seu trineu ben farcit
fins dalt de la muntanya Krumpit
Hi havia llaços i etiquetes.
Plomes i sanefes!
Josep i Grinch:
Ai! La que els hi cauria als Qui!
anava cantant el Grinch
Quan vegin que el Nadal no arriba,
com es quedaran, imagina't!
Ara s'estaran llevant!
Quina sorpresa s'emportaran!
Segur que el principi com un quadre es quedaran parats!
i després tots els Qui de VilaQui es posaran a plorar desesperats!
Tant de bo que em delecti
aquest soroll quan el senti
Josep:
Va acostar-se la mà a l'orella i es va quedar escoltant
Un soroll pujava a tota velocitat través del cim nevat
Va començar molt fluix, i després va augmentant

Maria:
Però no era un soroll trist
No, era un so alegre!
Com era possible?
Era alegre! Molt alegre!
Va mirar cap a l'Aldea
i no podia creure que veia!
Max: Tots els Qui de VilaQui, baixets o alts
estan cantant sense cap regal
No hem evitat el Nadal!
Ha arribat
D'una forma o una altra,
s'ha fet realitat!
Grinch:
Però com ha passat?
El Nadal ha arribat,
sense llaços ni etiquetes,
sense caixes ni targetes!
Max: Potser el Nadal no só els regals,
potser el Nadal té un altre significat!
Gina: I què va passar?
Jaume:
Bé, a VilaQui tothom creia
que el seu petit cor
una mica de mal li feia
perquè es va engrandir
dues talles més del que era
i lliscant amb el seu trineu
tocant la trompeta damunt la neu
va tornar les joguines
Les bicicletes i les nines!
Grinch: Ho! Ho! Ho! Bon Nadal
vilatans de vila Qui
Ja sóc aquí!
Nana Fa-Qui: Bon Nadal a tothom!
Tots: Ara sí!
Nana Fa-Qui: Pare Noel, que hi fa aquí?
Martha May-Qui: Aquest no és el Pare Noel, és el Grinch!
(oh!)
Alcaldessa: Mr.Grinch, que fa vestit de Pare Noel?

Max: Va tenir una idea descomunal,
va voler robar-vos el Nadal
Però és curiós perquè allà dalt
a la muntanya hem entès
que el Nadal
és més que regals
és un sentiment!
Cindy Lou-Qui:
Benvingut Nadal que tant estimem
per poder-te celebrar
només necessitem
les mans dels altres agafar
Betty Lou-Qui:
El dia de Nadal és i sempre serà
Louis Lou-Qui:
Un dia amb aquells qui estimes estar
Alcaldessa:
Benvingut Nadal,
et volem abraçar
Martha May-Qui:
per tenir-nos cor amb cor
i mà amb mà
Nana Fa-Qui:
Perfi ha arribat
El dia que tan he somiat
Carlos i Marcos Da-Qui:
Es hora de parar de discutir
I començar un temps feliç
Tan sols hem de valorar
Aquells que podem estimar
Cançó-Benvigut Nadal
Fahoo fores dahoo dores
El Nadal ja és aquí
Fahoo fores dahoo dores
Benvingut Nadal és per fi
És aquí fahoo ramus
és per fí dahoo damus
El Nadal és al nostre alè
Mentre tots ens estimem

EPILEG: Final del contre i moralina
Gina: Així que el Nadal... no es tracta dels regals, sinó de passar-lo en família, i amb
aquells que estimes...
Josep: Això mateix Gina
Maria: Ara ho entens?
Jaume: Els avis són pesats perquè no poden veure't tot l'any. Per això que et tenen volen
estar tot el que pugin amb tu, ho sé perquè també em va passar a mi, i els tiets també,
vés a saber si l'any que ve podrem aconseguir ser tots junts com aquest.
Maria: O si encara hi serem tots
Josep: Per això cada Nadal és únic i especial i hem d'abraçar-lo i estimar-nos
Gina: (quasi plorant) Vull tornar a veure als avis i als tiets... els vull dir que els estimo i que
em sap greu haver estat una maleducada amb ells...
Maria: Eh...tranquil·la, ells ja ho saben igualment, venen tots demà al dinar de Nadal
Josep: Ja sabeu quina Nadala ens cantareu?
Jaume: Jo sí!
Gina: QUEE? Jo encara no!
Maria: Mira aquesta fa així (s'uneixen als cants dels Qui, fins que s'acaba la cançó)
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