L’avet Feliç
Escena 1: Els avets es preparen
AVET PETIT: (Despertant-se, molt emocionat) Oh! Quin dia més bonic avui!
Hola amics ocells! Com m’agarada escoltar-vos cantar. Hola companys avets
del voltant, quines ganes que arribi Nadal, oi? Per fí, per fí aquest any
vindran per mi. Que m’esperarà en aquestes festes?
AVET GRAN: (Rient) Si que estas nerviós petit avet! (Tendre) Primer hauràs
de deixar que els follets t’adornin perque quan vinguin els humans et vegin
maco i et volguin per ells. Com recordo la meva primera vegada… Quina
familia tan maca! Em van deixar tan bonic…
AVET PETIT: Has estat a moltes cases?
AVET GRAN: És clar! Després de festes ens tornen a portar aquí perque els
follets ens cuidin i poguem continuar creixent i donant més alegries a totes
les cases del món. Si no fos per aquests follets tan treballadors que van tenir
la idea de plantar avets en aquest bosc, nosaltres no existiriem.
AVET PETIT: Que bé! Quines ganes d’estar maco i tenir regals al meu tronc!
AVET GRAN: (Rient) Has de portar-te bé i deixar que els follets et rentin i
adornin, perque sino també pots no ser escollit.
AVET PETIT: (Preocupat) I que passa si no ets escollit?
AVET GRAN: Res dolent petit Avet, res dolent, passes el Nadal aquí amb els
follets. Encara que anar a una casa amb una família és una vivència
maravellosa, i si la vols viure no has d’oblidar:
Obrir totes les fulles…
Relaxar les arrels…
La copa ben neta…
El tronc estirat…
Un somrriure lloent…
Tu sempre aixerit…
I ,sobretot: Fes tot el que et diguin els follets!

AVET PETIT: A les ordres amics avets! Oh! Mireu! Per allà venen!

Escena 2: Arriben els follets
CAP DELS FOLLETS: Tots preparats! Vull que aquest Nadal els arbres estiguin
perfectes!
FOLLETS: Si, senyor!
FOLLET 1: Ai quin fred que fa!
FOLLET 2: Però estem encantats
FOLLET 3: Els avets ja estem decorant
FOLLET 4: Les boletes blaves les deixo aqui!
FOLLET 5: Porta molts llacets per decidir!
FOLLET 6: No trobo els pastorets
FOLLET 1: La caixa ja la veig
FOLLET 2: Busca les llums de color verd
FOLLET 3: Agafa l’escala que crec que cauré
FOLLET 4: No pateixis, no la deixaré
FOLLET 5: Vinga, ja queda poc!
FOLLET 6: Les festes son a prop!
FOLLETS: Els avets han d’estar presentables per comprar!
AVET 1: 25 dies ja queden per ser Nadal. Ai que nerviós estic! Aviat vindràn
per mi.
AVET 2 i 3: I per mi!
FOLLET 1: Estira’l més d’alla.
FOLLET 2: Queda només un llaç!
FOLLET 3: Vinga, follets aneu acabant!
FOLLET 4: Em falta una estrella per aquest.
FOLLET 5: Tu tranquil que te la portaré!

FOLLET 6: Que bé que hem treballat.
FOLLET 1: Tot llest en un instant.
FOLLETS: Les cases enlluernaran. Portaran molta felicitat!
(Els follets revisen tot i marxen)
AVET GRAN: (Molt nerviós) Sembla que ja ve gent, quins nervis! Ja venen els
humans, ja venen!
(Entren els nens dolents)
AVET GRAN: Si que és estrany… aquesta gent està embrutant el bosc, no són
famílies! Són nens llençant brossa per el nostre bosc! Si ho embruten tot
ens faran malbé i no ens voldran, ens tallaran i ens portaràn a les
fàbriques!
AVET PETIT: Que?! Perque? Des de petitet, sempre he escoltat dir als follets
que el bosc s’ha de cuidar, estimar i mantenir net! Perque fan aixó?
Nosaltres no em fet res dolent!

Escena 3: Els nens dolents
NEN 1: No m’agrada el nadal perquè no tinc regals!
NEN 2: Si jo no sóc feliç, ningú vindrà aqui!
NEN 3: Els pares no em fan cas!
NEN 4: Jo em porto fatal!
NEN 5: Castigat un altre cop!
NEN 6: Odio a tot el món!
NENS: Si les families un arbre agafaran, jo ho impedeixo, no vull felicitat!
(Tristos) No m’agrada el nadal perquè no tinc regals! Si jo no sóc feliç, ningú
vindrà aqui!
(Els nens marxen deixant tot el bosc brut)

Escena 4: Les families venen ja!
AVET PETIT: I ara que? Amb tota la feina que han fet els follets… Han de
tornar a arreglar-nos!
AVET GRAN: Els follets no poden ser vistos pels humans, i avui vindràn les
famílies! (Molt trist) En tota la meva existència aqui al bosc aixó no havía
passat mai, no entenc res! (Escolta a les families) Les famílies ja venen, les
veig!!!
AVET PETIT: Passi el que passi mai t’oblidaré amic!
(arriven les famílies)
FAMILIAR 1: Oh però que lletjos que estan els avets aquest any. Els haurem
de tallar, així no ens els podem emportar!
FAMILIAR 2: Quina pena, amb lo macos que acostumen a estar… Que
malament cuidats…
FAMILIAR 3: Mira que lleig aquest! Aquest any no s’han esmerat gaire, eh?
FAMILIAR 4: Quina falta, sabent que no fallem cap any. Jo així no el
vull…
FAMILIAR 5: Jo tampoc! Marxem d’aquest bosc! Anem a un altre que estigui
més net!
(Una nena petita es queda mirant l’avet)
NENA: Jo vull aquest avet papa!
TOTS: QUEEE??!!
NENA: Aquests arbres estaven adornats, i algú els ha embrutat. No és culpa
d’ells que ara els deixem aqui i no celebrin el Nadal amb nosaltres. Segur
que els podem deixar tan macos com estaven. Tan sols necessiten netejar-se
una mica.

CANÇÓ FINAL
El Nadal celebrarem,
tots junts amb un gran avet!

I molts regals tindrà,
ple de felicitat.
La família estarà
unida sempre.

Cuidarem aquest bosc
amb tot el nostre cor,
per celebrar més anys
totes les festes.

El Nadal celebrarem,
tots junts amb un gran avet!
Les famílies gaudiran
amb l'avet ple de felicitat!

