
 

 

 

TEATRE    DIVINA PROVIDÈNCIA 24 maig2016 

 

El Pere i la Maria són dos nens que tenen una família que els estima molt i no 
els hi falta de res perquè cada dia poden menjar , tenen molta roba i van a 
una escola per aprendre. Un dia, els pares es van agafar festa per estar 
amb ells i van decidir … 

Pere i Maria : Hola pares,  bon dia ! 

Pares: Bon dia!!  

Mare: Avui no us quedareu a dinar perquè tenim festa al treball i hem 
pensat dinar tots junts  a casa. 

Pare: Ens fa molta il·lusió i hem pensat la mare i jo anar al mercat a comprar 
menjar perquè us volem preparar un dinar molt especial. 

Pere i Maria: Que guay!!! Molt bé doncs ens veiem al migdia. Adéu 

Pares: Adéu fins després. 

Al mig dia els pares van anar al col·legi a recollir als nens i van tornar a casa. 

Mare: Mireu que us hem preparat el pare i jo. 

Pere i Maria: Llenties???????  

Pere: Un altra vegada!!! 

Maria: Ahir vam menjar al cole... quin rotllo!!! 

Pare: Les hem preparat amb molta  il·lusió. 

Mare: No podem ser tan desagraïts per molts motius, primer perquè les hem 
preparat amb estima per vosaltres i segon perquè hi ha molts nens i nenes 
en aquest món que no tenen res per a menjar... 



Pare: La mare té tota la raó del món, hi ha moltes persones que ho estan 
passant malament i no tenen la vostra sort de tenir un plat calent a taula 
cada dia.  

Maria: Perdoneu pares mai més rondinaré més perquè ara he entès que sóc 
una afortunada i haig de valorar més el menjar i tot el que tinc. 

Pere: Estic d’acord amb la meva germana, hem estat uns egoistes i no ens 
hem aturat a pensar en què som uns privilegiats perquè tenim  menjar,  
vestits, una escola per aprendre i una família que ens cuida i ens estima. 

Pares: Nosaltres també som uns afortunats de tenir uns fills que han 
reconegut el seu error i han canviat la seva conducta. 

Tots: Visca les llenties!! I  Visca el MENJAR!!! 

 

        Carme Bernal Roig 

 

 

 

 

 

 


