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ESCENA 1
Pròleg

(Música. Un paratge de l’Albufera en pe-
nombra. La silueta de quatre ous d’ànec es 
dibuixen entre els arbres i canyars davant la 
llacuna. D’entre els arbres apareixen Rata, 
Sargantana i Garsa.)

Garsa. (Al públic, parlant sobre la música.) Conta 
la llegenda que, a l’Albufera de València, un 
dia d’estiu...

Sargantana. ...amb mosquits tigre de mig quilo 
revolant per ací i per allà...

Rata. ...i amb un 98% d’humitat...
Garsa. ...quatre ous d’ànec estaven a punt de tren-

car-se. La mare...

(Apareix la mare, Quaquina.)

Garsa. ...Quaquina...
Sargantana/Rata/Garsa. (Cantant al mateix 

temps.) Quaquinaaa!!!
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Sargantana. (A Quaquina.) Guapa!
Rata. ...estava esperant nerviosa.
Garsa. Del primer ou va eixir... Quica!
Sargantana/Rata/Garsa. (Cantant al mateix 

temps.) Quicaaa!!!

(Quica ix de l’ou i es presenta de cara al 
públic.)

Garsa. Una anegueta espavilada i manipuladora.

(Quaquina abraça Quica.)

Garsa. Del segon ou, va eixir Queco. 
Sargantana/Rata/Garsa. (Cantant al mateix 

temps.) Quecooo!!!

(Queco ix de l’ou i es presenta de cara al 
públic.)

Garsa. No era intel·ligent.
Sargantana. No era guapo.
Rata. Però tampoc era amable.

(Quaquina abraça Queco.)
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Garsa. Del tercer va eixir Coqueta, un preciosa 
anegueta.

Sargantana/Rata/Garsa. (Cantant al mateix 
temps.) Coquetaaa!!!

(Coqueta ix de l’ou i es presenta de cara 
al públic.)

Garsa. Era tendra i delicada.

(Quaquina abraça Coqueta.)

Garsa. I del quart ou, va eixir una criatura ter-
rible...

Rata. Horrible...
Sargantana. Submergible.
Sargantana/Rata/Garsa. (Canten al mateix 

temps.) Maaax!!!

(Max ix de l’ou però queda d’esquena al pú-
blic. La resta d’aneguets riuen.)

Garsa. Un aneguet diferent...
Rata. ...raret...
Sargantana. ...malfet...
Garsa. En definitiva, un aneguet lleig.
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Sargantana. Lleig?
Rata. Lleig!

(Quaquina es manté a distància sense 
abraçar Max, que ho estava esperant amb 
els braços oberts.)

cançó: «aneguet lleig»

Rata/Sargantana/Garsa. (Cantant.)
 Lleig... lleig, lleig, lleig...
 Max malfet.
 Max és diferent.
 Max és raret.
 Max és l’aneguet lleig.

 Max malfet.
 Max és diferent.
 Max és raret.
 Max és l’aneguet lleig.

 És repulsiu, més lleig que un pecat.
 És el més arítmic de tot el llac.
 És fastigós, no es pot explicar.
 És un Witximongui Patitorti Frikal!
Tots. Lleig, lleig, lleig!
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Max. Qui és el lleig? Jo no el veig.
Tots. Lleig!
Rata/Sargantana/Garsa. No sap que és ben 

lleig.
Quaquina. 1, 2, 3. 1, 2, 3, un darrere l’altre.
Quaquina/Aneguets. 1, 2, 3. 1, 2, 3,
 dins de la llacuna.
 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 
 qua, qua, quatre...
Rata/Sargantana/Garsa. Max malfet,
 diferent,
 és raret,
 un ànec lleig.
Rata/Sargantana/Garsa. No té ritme, que 

avorrit.
Aneguets. Max!!!
Rata/Sargantana/Garsa.
 No té gràcia,
 que atrevit!
Aneguets. No!!!
Rata/Sargantana/Garsa.
 La família li farà el buit.
 Quin pollastre,
 sembla un acudit.
Aneguets. Hahaha!!!
Rata/Sargantana/Garsa. Max malfet.
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 Max és diferent.
 Max és raret.
 Max és l’aneguet lleig.

 Max malfet.
 Max és diferent.
 Max és raret.
 Max és l’aneguet lleig.

(Max, intentant comportar-se com un ànec 
més, fa caure a terra tota la família d’ànecs.)
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ESCENA 2
Som ànecs!

cançó: «som ànecs!»

Quaquina. (A Max.)
 Una pota avança, l’altra va darrere.
 No encreuem les potes, cal seguir les normes.
 Som així.
Max. Però jo sí que puc! (Ho demostra ballant.)
Quaquina. Som ànecs! (Parlant.) Vinga, tots 

alhora.
Quaquina/Aneguets. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 

3... (Recriminant Max.) Max! Qua qua quatre!
Max. (Intenta seguir els passos dels ànecs.) 1, 2, 3, 

qua qua quatre... (Però no pot.) El món no és 
tan gran, si tu m’acompanyes agafats de la 
mà, em sent un gegant!

(Silenci. Tots miren Max.)

Quaquina. (A Max. Parlant.) Això que has fet 
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és molt lleig. (Cantant.) Un darrere l’altre, dins 
de la llacuna...

Max. Hi ha altres llacunes?
Quaquina. Calla, no importunes!
Max. Altres llacs?
Quaquina. Som ànecs!
Quaquina. I no somiem...
Max. (Parlant.) Jo sí.
Quaquina. En altres llocs...
Max. (Parlant.) Ah, no?
Quaquina. És perillós,
 som ànecs!
Max. Però, jo vull viatjar.
Quaquina. No has de pensar,
 i fes-me cas...
Max. Sóc lliure...
Quaquina. ...Fora del llac hi ha caçadors...
Rata/Sargantana/Garsa. Quina por!
Quaquina. ...Som ànecs...
Max. ...Jo vull volar, conéixer món.
Rata/Sargantana/Garsa. Ell no té por!
Aneguets. Qua qua quatre!
Quaquina. No parles més i fes com tots.
Rata/Sargantana/Garsa. Se sent gegant!
Aneguets. Qua, qua, quatre!
Max. Jo vull un món ple d’il·lusió!
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Rata/Sargantana/Garsa. Vol fer un xou!
Quaquina. Ja n’hi ha prou! 
 Et caçaran.
 Et menjaran.
 Seu i calla!

(QuaQuina  i els Aneguets  se’n van. 
A Coqueta li fa llàstima deixar sol Max, 
però se’n va.)

Rata/Sargantana/Garsa. (Cantant a cappella.) 
Lleig, lleig, lleig, lleig...

Max. (Cantant a cappella.) Ara ho veig, jo sóc 
el lleig.

(Rata, Sargantana i Garsa se’n van i 
Max es queda sol.)
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ESCENA 3
Vull ser com tu

(Coqueta torna al costat de Max que, d’es-
quena, no la veu.)

Max. (Cantant.) Sóc un Witximongui Patitorti Fri-
kal! 

cançó: «vull ser com tu»
 

(Max i Coqueta parlen sobre la música.)

Coqueta. Anima’t, Max.
Max. Deixa’m sol.
Coqueta. Com un mussol?
Max. Molt graciosa.
Coqueta. Vinga, Max! (Cantant.)
 No estigues trist,
 Max, no estàs sol.
 Jo estic amb tu.
Max. (Cantant.) Sóc idiota.
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 I tu, ets brillant.
 Ho fas tot bé.
Coqueta. No és veritat. (Parlant.) I ho saps.
Max. Ets un àngel.
Coqueta. Doncs tu ets genial, i balles total.
 Ets molt elegant!
Max. Sóc un desastre total.
Coqueta. Què dius, però si a mi m’agradaria 

cantar com tu. (Imita Max. Cantant.) El món 
no és tan gran, em sent un gegant! (Parlant.) 
D’on has tret això?

Max. No ho sé!
Coqueta. Ensenya’m, vull ser com tu!
Max. No digues ximpleries, jo vull ser com tu!
Coqueta. Max... (Cantant.) Jo vull ser atrevida, 

vull viatjar pel món.
Max. Ja veus que ha dit la mare, «Has de ser 

com tots!».
Coqueta. Com m’agradaria ser tan rara com tu.
Max. Jo desitjaria ser tan rítmic com tu.
Max/Coqueta.
 Voldria fer les coses tan bé com tu,
 com m’agradaria saltar com tu.
Max. Podries ensenyar-me, jo vull ser com tu.
Coqueta. Què dius? Si ets la bomba...
Max/Coqueta. Jo vull ser com tu!




