Cantata

El Petit Avet
Per a cor a una veu,
orquestra infantil i piano
Lletra i música: Rosabel Bofarull

Per al Bernat i la Raquel

Hi havia una vegada un avet petitó que vivia al mig del
bosc. Era un bosc on hi vivien arbres molt grans, com el
faig o l’om, i arbres molt forts, com el roure o el tiller. El
petit avet veia que ell era diferent dels altres arbres: tenia
les fulles curtes i punxegudes, unes fulles que no li
agradaven gens. I es queixava de la seva mala sort:
- Tots els arbres tenen unes fulles molt més boniques que
no pas jo. No les vull aquestes fulles! No són ni fulles,
semblen agulles!
1. El petit avet

El petit avet rumia i rumia i pensa que li agradaria tenir
unes fulles diferents...
- Com m'agradaria tenir unes fulles que fossin d'or, que
brillin amb el sol i que tothom vulgui mirar...
Arriba la nit i el petit avet s'adorm. Al matí, quan es
desperta, veu que oh! totes les seves fulles ja no són
agulles sinó que s'han convertit en... fulles d'or!!
2. Sóc d’or!

L'avet petitó és feliç amb les seves noves fulles. Al vespre,
però, un lladre que voltava pel bosc veu les fulles d'or i,
sense pensar-s'ho dues vegades, li pren totes les fulles! El
lladre, que aprofita el moment en què un gran núvol tapa la
lluna i el bosc queda a les fosques, se'n va corrent amb el
seu tresor. L'avet queda despullat, sol i trist.
3. El lladre del bosc

L’avet petitó es posa a plorar:
- No en vull mai més de fulles d’or. Si tingués les fulles
brillants però que no fossin d'or, cap lladre me les voldria
prendre...
- De vidre, m'agradaria tenir les fulles de vidre. El vidre
brilla més que l'or.
Passa la nit i al matí, quan es desperta, l’avet crida tot
content:
- Ja no sóc d'or! Ja no sóc d'or! Tinc les fulles de vidre!
4. Les fulles de vidre

Al vespre, però, un vent fort bufa i bufa sense parar i fa
trontollar totes les branques del petit avet. Les fulles de
vidre belluguen i xoquen i... es trenquen totes.
Instrumental.

El petit avet plora desconsolat. Per què no pot tenir unes
fulles boniques com els altres arbres? L'avet petitó està sol,
amoïnat i trist.

5. Un arbre especial

El petit avet està molt trist. Ja no vol tenir les fulles de
vidre.
Pensa que voldria tenir unes fulles que no es trenquin. Li
agradaria tenir unes fulles grans i verdes, unes fulles
boniques com les que tenen els altres arbres del bosc.
Passa la nit i al matí, quan es fa de dia, veu que ja és com
els altres arbres, amb unes fulles verdes i grans. L'avet és
feliç.
6. Un arbre com tots

Al cap d’una estona arriba una cabra amb els seus
cabridets.
− Oh! Quin arbre més baixet. Veniu cap a aquí, fillets,
veniu, que podreu menjar aquestes fulles tan tendres.
Veniu, veniu!”
I tots els cabridets comencen a menjar les fulles tendres i
dolces del petit avet. L'avet s'ho mira impotent i al final
queda tot despullat.
7. Les fulles dels cabridets

S’ha fet de nit. El petit avet està sol. Ha perdut les seves
fulles d’agulles, les fulles d’or, les de vidre i les verdes.
Tremola despullat i pensa que li agradaria tornar a tenir les
seves agulles, unes fulles que són diferents de totes les
altres però que ben mirat, són ben boniques.
8. Les meves agulles

I al matí, quan surt el sol, el petit avet s’adona que ja torna
a tenir les seves fulles, fortes i punxegudes. Ningú els hi
prendrà mai i ell se sent orgullós de ser diferent.
I, poc a poc, es va anar convertint en l’arbre més gran de
tot el bosc. Un arbre on els rossinyols i les merles hi feien
els nius; i molts animalets, com els martinets i les
mallerengues, s’hi refugiaven. El petit avet, que ja no era
tan petit, era feliç.
9. Un avet immens

