
Hansel i Gretel vivien al peu de la muntanya més alta del món, 

l’Everest.  Coneixien així una petita part de l’Himalya, ells eren 

nepalesos i vivien amb el seu pare i la seva madrastra.   

 

ESCENA  1: Confessions 

PARE I GERMÀ DEL PARE, Gretel escoltant 

Un dia, Gretel, que era molt curiosa, va escoltar com el seu pare 

parlava de la mare biològica dels nens a un seu germà:  

 

- PARE: Nora viu al cim de l’Everest,  estic segur que des d’allà 

protegeix els meus fills 

- GERMÀ PARE: Jo ja t’ho he dit, jo de tu vigilaria, no me’n fio 

de Michelle 

- PARE: Per què? 

- GERMÀ PARE: Va voler portar als nens al mig de la 

muntanya i abandonar-los, no ho recordes? 

- PARE: Sí, però al final van saber tornar i ho va fer perquè 

teníem molta gana, no teníem prou per donar de menjar als 

nens i els volia deixar amb la seva germana, que els venia a 

recollir.  

- GERMÀ PARE: Em sembla que te’n fies massa d’ella, 

grrrrrrrrrrrrr (està molt enfadat) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCENA 2: IL.LUSIONS 

HANSEL I GRETEL, madrastra Michelle escoltant 

Tot això ho va escoltar Gretel i corrents, va anar a parlar amb 

Hansel: 

 

- GRETEL: Mira què he sentit,  que la nostra mare Nora viu al 

cim de l’Everest, si us plau, anem-hi, és molt important  

- HANSEL: No et sembla estrany que el pare no ens ho expliqui 

a nosaltres? 

- GRETEL: Segurament és per què Michelle s’enfadaria, 

nosaltres hem de dir que volem anar al cim de l’Everest però 

no el motiu 

- HANSEL: D’acord, direm que hi volem anar per tocar el cel, 

què et sembla? 

(la madrastra ho escolta tot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCENA 3: PREPARANT EL VIATGE 

PARE, HANSEL, GRETEL, BRUIXA 

- PARE: Què esteu parlant? 

 

- HANSEL: Volem tocar el cim de l’Everest, vivim aquí i no hi 

hem anat mai!!! 

 

- PARE: Hahahha, què us penseu? No és pas fàcil això, es 

necessita tenir molta experiència i anys de pràctica d’escalada 

 

- BRUIXA: Deixa’ls anar, jo tinc una germana a Bhandar que 

viu a unes cases, ella us farà de sherpa i us guiarà fins a dalt 

 

(diu amb cara de dolenta i en veu més baixa i per a ella: 

“hahahahaha aquesta és la meva, amb els meus poders faré 

que no hi arribin mai i el que és més important, que no tornin 

mai més aquí. A més, no trobaran mai la seva mare, què es 

pensen aquests marrecs, i no sabran mai la veritat 

hahahahahaha) 

 

Hansel i Gretel sols: 

 

- HANSEL: No et sembla estrany que ens vulgui ajudar....? 

 

- GRETEL: Sí, molt! Mai ens ha ajudat, al contrari. Potser ho fa 

perquè així estarà uns dies sense nosaltres. Aprofitem i 

marxem!! Corre Hansel que demà ja és juliol i no farà tant fred 

a la muntanya. 

 

 

 

 

 



ESCENA 4: UN OGRE A LA MUNTANYA 

BRUIXA, GRETEL, HANSEL, OGRE, AMIGA SHERPA (Rya) 

- BRUIXA: Seguiu aquest camí, tot recta fins arribar al poble, 

allà us portarà Jasmira, la meva germana al cim, sobretot 

abrigueu-vos per la nit.  

 

Així que van caminant i es troben de cop un bony enorme.., que de 

cop s’eleva i en surt un ogre amb un sol ull.... 

 

- GRETEL: Què fa aquest? (amb aire tranquil com rient) 

 

- HANSEL: Com que què fa, i et quedes tant ample? (més 

espantat) 

 

- OGRE: Sou tant petits que amb aquesta xarxa us atrapo 

segur, demà us menjaré hahahaha 

Llença la xarxa i els envolta a tots dos, que queden a dins sense 

poder sortir, els tanca amb una clau 

 

- GRETEL: Però Hansel, què fem aquí dins tots dos? I ens vol 

mejar!!! 

- HANSEL: Com en sortirem d’aquesta? 

- GRETEL: Tinc una idea, Hansel, una vegada vaig escoltar 

que l’única manera de vèncer a un ogre, és fer que s’adormi, 

cantem-li una cançó i s’adormirà ja ho veuràs!! 

(canten la cançó irlandesa....) 

 

- HANSEL: Sí, Gretel, però com sortirem d’aquí, si no tenim les 

claus!!!! 

- GRETEL: He escoltat un soroll...sembla que ve algú!!!! 

- HANSEL: Ei, tu qui ets? 



- AMIGA SHERPA RYA: Sóc la Rya i estic practicant per ser 

sherpa quan sigui gran, què feu aquí dins?? 

- HANSEL: Mira aquest ogre està dormint...i té unes claus, ens 

vol menjar!!! Si us plau, ajuda’ns!!! 

- AMIGA SHERPA RYA: Tranquils, agafo les claus i obro 

aquests barrots!! 

- GRETEL: Dóna’t pressa que es despertarà en qualsevol 

moment!!! 

Els obre i marxen a poc a poc per no fer soroll i no despertar-lo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCENA 5: HANSEL CONGELAT 

GRETEL, BRUIXA, HANSEL, AMIGA SHERPA HAWA, AMIGA 

SHERPA JUDITH 

Quan arriben al poble, la germana està fent una cassola de 

xocolata.....i  així saben que és ella.... 

- GRETEL: Ha de ser ella, recorda que ens ho ha dit Michelle, 

que quan olorem xocolata hi anem de cap,  que aquella serà 

la seva germana 

- BRUIXA, FENT DE GERMANA: Hola noiets, sou Hansel i 

Gretel? Jo us portaré tranquils, la meva germana m’ha dit que 

voleu anar al cim més alt del món, veniu, seguiu-me.... 

 

Una altra nena Sherpa la Hawa, els segueix de lluny, amb 

Judith... 

 

- BRUIXA: Pareu-vos aquí a beure aigua.... 

Hansel i Gretel tenen molta set i es distreuen: 

 

- Hansel i Gretel: Mira quin paisatge més bonic!! (miren el 

dibuix....) 

La bruixa es treu la perruca de Jasmira, i tothom veu que 

torna a ser Michelle 

Gretel es gira i ho veu, però no té temps d’avisar a Hansel 

 

-GRETEL: Haaaaansel vigila!!! 

 

- BRUIXA: Mira quin fred, mira quin aire, congela’t Hansel!!! 

Hansel queda congelat, no es pot moure... 

 

Gretel de mentres ha marxat i s’ha amagat... 

 

- BRUIXA: on és Gretel!!!??? 

- Amiga Sherpa Hawa: Ha anat cap a allà 

(li diu de mentida) 

La Bruixa surt corrents i ensopega amb una pedra, i cau....) 



-Amiga Sherpa Judith: Ho veus? T’ho he dit que cauria al 

pou!!! 

 

Judith i Hawa s’abracen de contentes i van cap a buscar a 

Gretel 

 

Amiga sherpa Judith: no tinguis por, nosaltres t’ajudarem! 

Amiga sherpa Hawa: l’esperit dolent de la muntanya, ha 

caigut al pou i no tornarà! 

Gretel: qui és l’esperit dolent? No entenc res! 

Amiga sherpa Judith: Ja tindràs temps de saber-ho, primer 

hem d’ajudar al teu germà! 

Gretel: I com ho farem? 

Amiga sherpa Hawa: Hem de fer foc i posar-lo molt a prop 

seu, i de mica en mica s’anirà descongelant 

Amiga sherpa Judith: Agafeu aquelles branques 

 

Gretel les agafa i les dóna a Judith 

 

Judith i Hawa fan com que freguen les branques 

 

GRETEL: uau!! Comença a fer fum....!! 

 

Hansel comença a moure’s a poc a poc 

 

-GRETEL: Hansel, estàs bé? 

 

- HANSEL: Sí, què ha passat? I Jasmira? 

 

- AMIGA SHERPA JUDITH:  No, Hansel, Jasmira era en 

realitat Michelle, era un esperit dolent i ha caigut al pou!! 

T’havia congelat, però tranquil que ja no tornarà! 

 

 

 

 



ESCENA 6: TROBEN LA MARE 

AMIGA SHERPA HAWA: Mira, la nostra cosina, Rya! Els 

acompanyes tu a dalt de tot? 

AMIGA SHERPA RYA:  -  Sí, estic molt contenta!! El meu curs de 

sherpa l’estic fent molt bé!! 

Hansel , Gretel, veniu, ja estem molt a prop del cel, no escolteu una 

veu molt dolça? 

 

Al final escolten una veu celestial, una dona que canta, sembla una 

fada 

 

- MARE NORA: Fills, jo sóc l’esperit bo que cuida la muntanya, 

i també a vosaltres, he de lluitar contra els esperits dolents, 

les bruixes i els ogres, ells volen l’Everest només per a ells, 

però és de tots, jo el protegeixo i també a vosaltres, no 

tingueu por. Michelle no us farà més mal.  

 

- GRETEL: Però què ha passat? Judith ens ha dit que Michelle 

era un esperit dolent! És veritat mare? 

 

 

- MARE NORA:  Heu de saber que les llegendes que us 

expliquen de la muntanya, són ben certes, només els que no 

ho creuen, no ho poden veure.  

Hi ha gent que torna a viure en forma d’esperit per a ajudar als 

altres i amb una missió concreta, la meva és mantenir la 

puresa, la bondat i la bellesa de l’Everest. Vaig viure lluitant 

per vèncer molts obstacles i vaig ajudar molta gent, ara he 

tingut la meva recompensa, tot i que vosaltres només em 

podreu veure avui.  

 

- HANSEL I GRETEL: Però mare, (plorant) et necessitem!! 

 



- MARE NORA: No fills, torneu a casa i abraceu-vos al pare,  i 

feu cas dels seus consells.  

 

 

- HANSEL: Però i els esperits dolents perquè tornen?  

 

- MARE NORA: Poca gent té poders per a fer el mal,els que ho 

fan, han tingut una experiència dolenta a la vida i quan moren, 

volen venjar-se. L’única manera d’acabar per sempre amb 

ells, és trobar la flor de lotus que fa segles que busquem, és 

blanca i molt lluent, i amb tot el que us ha passat aquests dies, 

us ha donat pistes per a trobar-la. Llavors, no caldrà més la 

meva presència aquí i podré descansar per sempre.  

 

 

- HANSEL I GRETEL: T’estimem mare 

 

S’abracen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCENA 7: TORNEN A CASA 

FADA, PARE, HANSEL, GRETEL 

Fada, Alexandra: explica tot al pare:  

Saps, jo ho he vist tot, sóc una fada, la fada que tot ho veu i tot 

ho explica. Tu sabies que hi havia esperits bons a la muntanya 

però no coneixies els dolents...perdona què dic? Si estaves vivint 

amb un d’ells, el més dolent de tots, Michelle!! 

PARE:  -COM???? 

Fada, Alexandra: 

- Els teus fills han tingut molta sort de trobar a Rya, Judith i 

Hawa, són les tres nenes que estan aprenent a ser guies de la 

muntanya, els han ajudat a escapar-se de l’ogre, han 

descongelat a Hansel, i han ajudat a que Michelle caigués a 

dins d’un pou. Ella volia evitar que els teus fills parlessin amb 

Nora i els expliqués tota la veritat!!!  

PARE: Com he pogut estar tant cec!!!? Arribaran aviat? 

Fada, Alexandra: - Sí, mira, vénen per allà!!! 

- PARE: Fills meus, quant de temps!! Heu estat molt valents!!! 

Heu tocat el cel? 

- Hansel i Gretel: Sí, pare!!! 

 

S’abracen i s’acaba  

 

Ens acostem tots i deixem una flor de lotus al mig.  

FI 


