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tallerde nous creadors

Olga Cercós. Formada en magisteri, psicopedagogia i teatre. 
Actriu, narradora oral des del 2001.  Primer premi Joan Petit de 
conte infantil (Premis RECVLL 2016).

Qui farà riure a la princesa?

Fa tant de temps que la princesa no riu, que ja 
no recorda de com es fa per riure.
El rei i la reina estan ben preocupats.

Els reis convoquen els millors experts en trucs i re-
ceptes màgiques per fer riure.

Qui farà riure a la princesa?
Arriben els bufons, fent tombarelles i salts, vestits 

amb robes llampants i barrets amb cascavells. 
Els bufons diuen: nosaltres farem riure a la prin-
cesa!

Fan ximpleries, caigudes, patacades... però a la prin-
cesa ni un petit riure se li escapa.

I els bufons encara no han marxat que ja arriben els 

follets d’orelles, barbes, barrets punxeguts i es-
trets, tot dient: nosaltres farem riure a la prin-
cesa!

Li expliquen acudits verds, d’aquells que et fan pixar 
de riure, però la princesa no fa ni un somriure.

Els bufons i els follets queden parats, i senten molta 
curiositat per saber qui serà, serà, qui farà riure 
a la princesa.

Arriben les fades. N’hi ha de totes mides, de totes 
classes, i diuen: nosaltres farem riure a la prin-
cesa!

Li fan pessigolles pertot arreu, de veritat, per tot, per 
tot arreu, però la princesa no fa ni una rialla.

El rei i la reina estan ben preocupats.
Els reis convoquen els millors experts en 
trucs i receptes màgiques per fer riure‘
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Els bufons, els follets, les fades 
i les bruixes sospiten que algú 
ha encantat aquella criatura‘

Els bufons, els follets i les fades mai no han vist un 
cas igual. Tot i que estan decebuts, es volen que-
dar per veure què passarà.

Arriben les bruixes volant amb escombres, a peu o 
muntades en màquines estrambòtiques: nosal-
tres farem riure a la princesa!

Posen les cares més espantoses i esgarrifoses però 
la princesa no emet ni una riota.

Els bufons, els follets, les fades i les bruixes sospiten 
que algú ha encantat aquella criatura.

I arriben els bruixots, carregats amb pocions: nosal-
tres farem riure a la princesa!

Diuen conjurs, paraules màgiques i fins i tot li fan 

empassar algun beuratge, però de la boca de la 
princesa no surt ni un so, ni una paraula.

Allà dins ja no hi cap ni una agulla. Màxima expecta-
ció. I ara, qui vindrà?

De sobte... enmig del silenci el rei fa un pet ben sorollós.
Ningú no gosa riure menys la princesa, que comença 

a riure i no pot parar! Riu com una boja. A veure 
si es pixarà a sobre!

I riuen també els bufons, riuen els follets, les fades, 
les bruixes i els bruixots. Riu la reina i riu el rei. 
Tothom es peta de riure; i tot, per un pet.
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