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Cantata l’Escola Canta 2020
El cor de la Terra
Personatges
Alba, 11 anys. Germana bessona de Roc
Roc, 11 anys. Germà bessó d’Alba
Ravi, 12 anys. Amic i company d’escola.
Moana, 12 anys. Amiga i companya d’escola.
Argument
Alba i Roc són una parella de germans bessons d’11 anys. En faran 12 al desembre, i tot
just es preparen per anar a l’institut.
Alba és una xiqueta alegre, divertida, de caràcter previsor. Estima la natura i li encanta
gaudir-ne. Vol estudiar alguna cosa en què puga estar a l'aire lliure o tenir possibilitat
de fer escapades de tant en tant. Diu que vol ser geobiòloga. Defensora del medi
ambient, vol lluitar per tenir-ne cura, perquè la naturalesa no siga destruïda pels
humans.
Roc és un xiquet somiador i inquiet. Amant de tot allò relacionat amb l'art, fidel i
apassionat. Busca la felicitat en les persones i les experiències, no en allò material. Li
agrada conèixer el món que l’envolta. Vol ser director de cinema i fer pel·lícules
documentals.
Un dia. Alba i Roc reben la visita inesperada de dos amics i companys d’escola, Ravi
(nom que significa “Sol” en una llengua índia), un xiquet de 12 anys enèrgic i impulsiu,
apassionat de l’esport i l’aventura, i Moana (“oceà profund” en maorí), una xiqueta de 12
anys , activa, clara i audaç, enamorada de la mar i de la música.
Tots dos han rebut un misteriós missatge sense autor tot convocant-los a casa d’Alba i
Roc amb la indicació de dur la part d’un projecte comú que havien de fer sobre el canvi
climàtic. Decidits a actuar, avançaran el projecte fent un documental amb música i
cançons que porte per nom “Salveu el Món”.
A poc a poc aniran aprenent sobre alguns dels problemes que amenacen el seu
planeta i, amb l’ajuda de bons referents, prendran consciència que cal unir-se a
l’objectiu singular de preservar el món i assegurar-ne el futur.
Conscients que elles i ells són ja el present de la humanitat s’ajuntaran en “El cor de la
Terra” i cantaran ben fort per un futur millor.
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Obertura
Cançó 1 “Salveu el Món”
Vals
Un viatger travessant l’univers
ha descobert el planeta tercer
en un inhòspit sistema solar,
no hi ha cap lloc
tan singular.
Mars i muntanyes,
boscos i rius.
Aigua i oxigen per als éssers vius.
Plantes i algues,
éssers humans
poblen la Terra junt als animals.
Salveu el Món.
Salveu el Món.
Salveu, salveu el Món.
Salveu el Món.
Salveu el Món.
Salveu, salveu el Món.
Des de la nau observa el viatger
mars i oceans on les plaques de gel
s’han començat a poc a poc a desfer,
veu les glaceres desapareixent.
El tripulant de la nau no ho comprén,
l’espècie humana sembla intel·ligent.
No se n’adonen.
Amb l’escalfament
tot el que poden acabar perdent.
Salveu el Món.
Salveu el Món.
Salveu, salveu el Món.
Salveu el Món.
Salveu el Món.
Salveu, salveu el Món.
Abans d’anar-se’n amb la seua nau
deixant arrere
el planeta blau
com la tempesta que anuncia el tro
el viatger vol deixar-nos uns mots:
Salveu el Món.
Salveu el Món.
Salveu, salveu el Món.
Salveu el Món.
Salveu el Món.
Salveu, salveu el Món.
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Escena 1
(ALBA està en un estudi de treball d’una casa contemporània. Entra ROC
amb una càmera de vídeo a la mà. Enregistra imatges i enfoca a Alba)
ROC Esta és la meua germana bessona, Alba, una setciències. Ho sap tot sobre
plantes i minerals perquè vol ser…
ALBA Roc, què fas?
ROC …científica natural?
(Autopreguntant-se)
No, això no, naturocientífica ?
ALBA (Emprenyada)
Que què fas, Roc?
ROC Estic dirigint un documental. Faig cinema…Ei! Si vols et grave una
entrevista…
ALBA D’acord!.
(Mira a la càmera)
Hola, soc Alba, m’agrada la natura i vull estudiar “Geobiologia” i el que està
darrere de la càmera és el “fava” del meu germà Roc…
ROC (Aturant la gravació)
No pots dir eixa paraulota davant de la càmera!
ALBA Quina paraulota: geobiologia?
ROC No! Em referia a “fava”.
ALBA “Fava” és un fruit tendre i comestible en forma de llegum. No has dit que
ho sabia tot sobre les plantes?
ROC No sé si et servirà de molt saber-ne tant. Quan seràs prou gran per ser
científica, ja no quedaran plantes a estudiar…
ALBA Això que acabes de dir…
ROC …podria ser veritat?
ALBA (Preocupada)
Ui! Quina ràbia que tingues raó! De què val estudiar la natura si no la
podem salvar…?
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(Entra RAVI ple d’energia, amb un casc de ciclista al cap. Llança el seu mòbil
a sobre de Roc)
RAVI De què va tot això?
ROC Es diu “hola”, no?
RAVI Hola, Roc! De què va tot això?
ROC (Mira el mòbil)
No sé de què em parles.
RAVI Doncs d'aquest urgent missatge que m'has enviat.
ROC (Sorprès)
Ai, “Solet” No en sé res. Què dius?
RAVI I no em digues “Solet”.
ROC Et dius Ravi. I Ravi és un nom de l’Índia que significa “Sol”, no?
RAVI Calla, o a tu et diré “Pedreta”, Roc! Llig això
ROC (Llegint)
“Reunió urgent a casa de Roc i Alba. Porteu els treballs…“Salveu el Món”.
És qüestió de vida o mort!”
(Roc es queda atònit)
Doncs ... No sé què dir. És la primera notícia que tinc. Este missatge no és
meu, Ravi. No sé el teu número de mòbil. (Pensa) Però si a més jo no tinc
mòbil!
RAVI M'estàs dient que algú m'ha fet una broma?…Esta vesprada tenia
entrenament…els he deixat plantats per res.
ALBA Però has portat la teua part del treball, Ravi?
RAVI Ah! Has sigut tu? Traïdora!
ALBA Què dius, Ravi? Si no tindrem mòbil cap dels dos fins que anem a
l’institut!
RAVI Doncs d’alguna manera ho heu fet…
ALBA I Que noooo!
ROC
RAVI I en això de “vida o mort” us heu passat.
ROC Ai, Ravi, que pesat! , ja t’hem dit que no t’hem enviat res…
(Engrescat)
Un moment! I si enlloc d’un documental fem una pel·li de misteri. Més
artística!…. Uns espies desconeguts…
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(Entra MOANA, però ROC no se n’adona)
ALBA Roc…
ROC …volen reclutar una colla de xiquetes i xiquets…
RAVI Roc!
ROC …per a una missió secreta que…
MOANA …Roc!
ROC (Cap a Ravi i Alba)
…me gastareu el nom
(Ravi i Alba fan un gest de “no hem sigut nosaltres”)
MOANA Ei, Roc!
(En veure’ls en silenci dona mitja volta i descobreix MOANA)
ROC (Avergonyit)
Ai…Ho-ho-hola, Moana!
MOANA Quins nervis! He eixit escopetejada quan m’han donat l'encàrrec. Ho tinc
tot a la tauleta
ROC (Canviant d’interés)
Hala! Has dut la tauleta. Nosaltres dos no tindrem tauleta…
RAVI i (Amb cantarella burleta)
MOANA
Fins que no anireu a l’institut…!
ALBA Però es pot saber de quin encàrrec parles?
MOANA (Desconcertada)
Del que m’heu fet arribar… He trobat una nota escrita “Reunió urgent a
casa…”. No heu sigut vosaltres?
ALBA (Agafa el paper)
Per la lletra podrem saber de qui és…, meua no és, ni de Roc tampoc. És
teua, Ravi?
(RAVI s’apropa)
RAVI De cap manera, sempre em renyen per la cal·ligrafia.
ALBA El que està clar és que algú ha volgut ajuntar-nos per tal que acabem de
fer la nostra part del projecte. I hauríem d’aprofitar l’ocasió…
ROC Ei! Qui siga ens ha regalat un bon títol: “Salveu el Món”. Perquè farem una
pel·lícula, no?
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MOANA Sí, una pel·lícula amb música… i cançons!
ROC (Imaginant)
Això! “Una conspiració mundial de criminals és desbaratada per uns
xiquets valents i…(pausa) amb telèfon mòbil , que…”
RAVI Jo ja m’he perdut l’entrenament. Si ho hem de fer, fem-ho ja!
ALBA Roc!. Estem parlant del projecte sobre el “canvi climàtic” no sobre una
pel·li d’acció.
ROC Puf! Ja ho sé…Però per a això del clima hi ha temps…
ALBA No. No n’hi ha, de temps. La Terra s’escalfa globalment i els problemes per
mantenir el planeta viu són la crisi més gran a què mai s'ha enfrontat la
humanitat. Hem de fer alguna cosa ara, perquè demà pot ser massa tard.
(Els altres es queden muts fins que Roc trenca el gel)
ROC Ostres, Alba, només és un treball…Què podem fer més nosaltres ?
ALBA Anar més enllà…
RAVI Jo ho entenc això d’anar més enllà. Sense arbres, ni boscos, ni rius, on
podré fer jo esports d’aventura ?
MOANA Jo tinc ací a la tauleta tot el que he trobat sobre la contaminació de la mar
i el perill per a la supervivència de les espècies.
RAVI I alguna coseta per a jugar no tindràs..? El joc de “La Fada”?
ALBA Hem de planificar-lo bé. És un tema complicat per a nosaltres…
ROC (Entusiàstic, agafant la càmera)
D’acord! Farem una pel·lícula documental!
RAVI Un moment, un moment, i el misteri dels missatges, què?
(Els altres tres se’l queden mirant amb reprovació)
Està bé, però tard o d’hora ho haurem d’aclarir, això dels missatges.
ALBA …Un documental potser podria ajudar a…
MOANA …Amb música…
ROC …I cançons!
RAVI Però…!
(els altres tres tornen a mirar-lo igual que abans)
RAVI D’acord, d’acord! Fem-ho!
(Ravi abandona l’escena)

ESCENA 2
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(Se sent la remor de la mar i les onades trencant suaument sobre la vora de la
platja. Comença a sonar la música d’introducció de la cançó 2 Mar de plàstic)
(Roc agafa la càmera, s’agenolla davant de Moana i Alba i comença a gravar
la seua intervenció…)
MOANA Els plàstics han inundat la nostra vida diària i han pres la Terra.
ALBA Cada any, 8 milions de tones de plàstics amenacen amb la contaminació
de rius, mars i oceans…
MOANA Plàstics i microplàstics amenacen la biodiversitat marina…
(el cor canta)
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Cançó 2 “Mars de plàstic”
Reggae
Les algues ja no són verdes
ara negres s’han tornat.
Al mar s’aboquen residus
que no estan ben controlats.
Els peixos que abans nadaven
en aigües blaves i netes
s’ofeguen en mars de plàstic,
en aigües brutes i en fangs pudents.
Productes químics molt tòxics,
petroli i medicaments,
els metalls i els microplàstics
es queden permanentment.
Al fons de la mar arriben
els vessaments nuclears,
potser les bèsties marines
acaben totes mutant.
Les algues ja no són verdes
ara negres s’han tornat.
Al mar s’aboquen residus
que no estan ben controlats.
Els peixos que abans nadaven
en aigües blaves i netes
s’ofeguen en mars de plàstic,
en aigües brutes i en fangs pudents.
Lluços, dofins o balenes,
crustacis, taurons o humans,
tots patim les conseqüències
del mal que pateix la mar.
Si no vols un mar de plàstic,
si no vols un mar malalt:
reduir, reutilitzar
i el que es puga, reciclar.
Les algues ja no són verdes
ara negres s’han tornat.
Al mar s’aboquen residus
que no estan ben controlats.
Els peixos que abans nadaven
en aigües blaves i netes
s’ofeguen en mars de plàstic,
en aigües brutes i en fangs pudents.
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ESCENA 3
(Se sent la remor de la mar i les onades trencant suaument fins que resol)
RAVI

Més de 8 milions de tones de plàstics a l’any als oceans? Puagg! Quin
fàstic! Però això és com, com…

MOANA

(Consultant la tauleta)
Ho he calculat! és com si llançàrem a l’aigua dues piràmides d’Egipte…

RAVI

Dues piràmides d’Egipte? No em faig la idea…

ALBA

I si te dic 800.000 elefants…?

RAVI

No, encara no.

ROC

Mig milió d’autobusos?

RAVI

Hala! 500.000 autobusos! Ara sí! Però com pot ser?

MOANA

T'has preguntat quant de plàstic fas servir cada dia? Botelles o bosses…
plats, gots.

ROC

(Encisat amb Moana)
Ai! Que bé que has preparat la teua part, Moana…!

ALBA

Roc, germanet, que se’t nota molt!

RAVI

Ja ho sé. I els “bolis”, i els joguets i els balons…

ROC

I el comandament de la “Play”…Tot és de plàstic en la nostra vida. Però el
plàstic és un gran invent!

MOANA

És un gran invent però ara només es recicla una part molt petita. La
majoria se soterra o s’aboca al mar…

ALBA

I el plàstic tarda molt a biodegradar-se, a desfer-se

RAVI

Molts dies…
(Alba i Moana neguen amb el cap)

RAVI

Setmanes?
(No contesten. Ravi augmenta la intensitat)
Mesos?

ROC

Molts anys!

ALBAMOANA

Segles!

ALBA

Alguns plàstics poden tardar més de cinc segles a desaparèixer.
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ROC

Ei! Tinc una idea, podem incloure en el documental consells per fer el que
deia la cançó: usar menys plàstic, reutilitzar i reciclar tot el que es puga.

ALBA

Acabar amb el plàstic d’un sol ús, per exemple.

MOANA

Fer servir altres materials , com el paper, el vidre o la fusta

RAVI

Ei! La meua iaia sempre diu que abans anava a comprar el pa amb una
bossa de roba.

ALBA

Veus! Anem a buscar alguns objectes…Roc, la càmera?

ROC

Preparada!

ALBA

(Girant-se mentre ella i Moana ixen d’escena)
I després mirem la teua part del treball, Ravi.
(Alba i Moana, marxen)

RAVI

Quina m….! Hauria d’haver anat a entrenar!

ROC

Què?

RAVI

Ai, ostres! que no he portat res preparat. I encara no hem resolt això del
missatge misteriós.

ROC

Tu no penses que ha pogut ser Moana, una excusa per vindre a vore’m? a
mi?

RAVI

A tu? No , no ho crec.

ROC

(Consternat)
Per què?
(Sona un missatge de mòbil)

RAVI

Salvat!
(Trau el mòbil)
Un nou missatge de número desconegut. Diu : WANGARI. FELIX. PFTP.
Planta un arbre.

ROC

Això es complica, “Solet”. WANGARI? FELIX? PFTP? Almenys això de
“Planta un arbre” s’entén.

RAVI

WANGARI? FELIX?

ROC

Contesta-li!

RAVI

No! De cap manera!

ROC

Pregunta-li qui és? O què vol dir WANGARI.
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RAVI

Uf! D’acord.
(Escriu)
(Sil·labejant)
“WAN-GA-RI què és?” Signe d’interrogació

ROC

T'has deixat l’accent en la “e”

RAVI

“Pedreta”, no em poses nerviós! L’he posat, l’accent!

ROC

No, en l’altra “e”

RAVI

Roc, per favor!
(Escriu)

ROC

…Obert
(Ravi el mira emprenyat)

RAVI

Què?

ROC

Sí, “què”. “Què” és obert.

RAVI

Puf!
(Escriu, i immediatament sona l’avís de la contestació)
(Ravi i Roc peguen un salt de l’ensurt)

ROC

Què diu? Què?

RAVI

WANGARI…MAATHAI.

ROC

WANGARI MAATHAI? Això és nom d’espia, de l’Àfrica com a mínim.
Busquem-ho a internet!

RAVI

Internet sí que en tens?
(Mirada fulminant de Roc)

RAVI

Era broma! Va, anem!
(Mentre ixen comencen a sonar sons de vent, fulles d’arbre movent-se i
tambors africans que a poc a poc es fonen amb els primers compassos de la
cançó 3)
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CANÇÓ 3 “Planta un arbre”
Rock
Si vols tenir oxigen
i ombra, flors i fruits.
Si vols veure un paisatge
amb boscos per gaudir
la màgia de les fulles,
la saba a troncs i arrels
Si vols tenir a les mans
tots els colors del verd.
Obri els ulls.
Fes un pas.
Ja saps què has de fer:
Cuida els boscos.
Planta un arbre.
Millora l’aire
que respirem.
Dona força al vent
que porta les pluges
Cuida els boscos
Planta un arbre
A tot arreu incendis
i desforestació
fan que a la Terra avance
la desertització
Si cau el bosc sencer,
el món perd els pulmons
i així el planeta es queda
sense respiració.
Obri els ulls.
Fes un pas.
Ja saps què has de fer:
Cuida els boscos
Planta un arbre
Millora l’aire
que respirem
Dona força al vent
que porta les pluges
Cuida els boscos
Planta un arbre
Cal fer reforestació
al Brasil, Congo i Malàisia,
a Indonèsia o al Perú
i també a prop de tu
Cuida els boscos
Planta un arbre
Millora l’aire
que respirem
Dona força al vent
que porta les pluges
Cuida els boscos.
Planta un arbre. (x3)
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ESCENA 4
(Al final de la cançó 3, els quatre amics han tornat a escena. Amb el so de
vent entre els arbres i llunyans tambors africans, Roc i Ravi són al fons, drets,
parlant ,mentre Alba és d’esquena al públic en actitud d’escolta cap a ells.
Moana grava amb la càmera de Roc)
ROC

….I així és com hem averiguat qui era WANGARI MAATHAI…

RAVI

…que no era cap espia de la CIA…

ROC

…però sí que era africana, de Kènia. La primera dona africana que va
guanyar un premi Nobel. El de la pau.

RAVI

Una autèntica “fada padrina” activista i ecologista…

ROC

…que va contribuir a plantar 30 milions d’arbres contra la desforestació i
l’erosió.

RAVI

I que va dir açò:

ROC

“Els arbres són símbols vius de pau i esperança”
(Fa una pausa)
Tallem!
(Moana deixa de gravar. Alba s’alça i aplaudeix)

ALBA

No pensava que ho farieu tan bé

ROC

(Emprenyat)
Què simpàtica!

MOANA

Sí, molt bé

ROC

(Se la queda mirant, encantat)
T’ha agradat, Moana?

ALBA

No, de veritat. La cançó també ens ha agradat. I conèixer a Felix Fink…

RAVI

…Finkbeiner, el fundador de Plant For The Planet, inspirat per la doctora
Maathai

ROC

Plant For The Planet. “P”, “F”, “T”, “P”, les misterioses sigles del missatge.
Plantar arbres pel planeta.

ALBA

Imagineu si cada persona del món plantara almenys un arbre. Això serien
molts milions d’arbres nous!

ROC

D’acord, ja ho tenim tot per a eixa part del documental, les fotos, el vídeo
d’internet que parla dels incendis a l’Amazones…

ALBA

..I això de la tala de boscos i la plantació d’aliments per produir tanta carn
que al final es malbarata…

RAVI

Però continuem sense saber qui va enviar ni el primer ni el segon
missatge misteriós.
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(pausa. Ravi mira alternativament a tots.)
Val!, d’acord, soc l’únic que tinc mòbil! Però ho hem d’esbrinar!
MOANA

Els arbres atrauen els núvols i ajuden a ploure i refredar la Terra contra
l’escalfament que canvia el clima.

ALBA

Ens donen l’oxigen i netegen l’aire… Aire que nosaltres embrutem.
La següent part del treball ha de ser eixa…

ROC

Aire! Per què no ho gravem al carrer?

RAVI

Això! Per favor. Agafem la bici. Jo el casc ja el tinc.

MOANA

Si me’n deixeu una…

ROC

Una bici? Cap problema. I jo puc deixar-te també un casc.
(Comencen els primers compassos de la cançó 4 Planeta Bicicleta, els quatre
amics es disposen a eixir d’escena mentre Alba mira amb reprovació a Roc)

ALBA

Insuportable! Vinga, anem!
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CANÇÓ 4 “Planeta Bicicleta”
Ska
No agafem
el cotxe si no és precís,
fem servir
les nostres cames.
Impulsem
amb la força del cos
energies
renovables.
Caminem
o anem en patinet
amb la cara
sempre al vent
No emetem
a l’aire més CO2 ,
aturem
l’escalfament
Roda la roda
la roda del món,
amb dos pedals
jo ja en tinc prou,
el cap ben alt,
l’esquena dreta,
pel meu planeta
bicicleta (x2).
Tinc el cul
quadrat d’estar assegut,
vull posar-me
en moviment.
I ballar
nadar, saltar, patinar
amb l’atmosfera
més neta
Ajustem
cadena, frens i manillar
i ajuntem-nos
per cridar:
“No llencem
tants gasos contaminants”.
Reclamem ,
com fa la Greta1
TORNADA (x3)
1 Referència

a Greta Thunberg
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ESCENA 5
(Al final de la cançó 4, els quatre amics són a escena. Roc torna a portar la
càmera i dirigeix l’escena. Els altres tres repeteixen a capella la darrera
estrofa)
ROC

Algú hauria d’explicar qui és la Greta de la cançó…
(Ravi alça el braç)

RAVI

Jo, jo!

ALBA

Tu?

RAVI

Ei!, que jo sé qui és Greta Thunberg!!! La xica sueca que va deixar de volar…

MOANA

Molt bé, Ravi…

ROC

No serà millor que ho explique Moana?

RAVI

Per què? Però…si jo…

ROC

Qui és el director del documental?

ALBA

Quan ho hem decidit això?
(Roc a punt de protestar)

MOANA

Ho fem entre els dos, Ravi. Podríem dir que Greta Thunberg és una xica
que quan tenia 15 anys va començar a protestar a les portes del parlament
de Suècia. Reclamava accions urgents per combatre el canvi climàtic.

RAVI

(Sorneguer) Ho farem entre els dos, Roc…
El millor , xiquets; va muntar com una manifestació d’estudiants que
portava una pancarta on deia “Vaga escolar pel clima”. T’imagines?
(S’entusiasma) Vaga escolar!!!! Vaga!!! Això és…

ALBA

…pel clima. Ravi, vaga escolar…pel clima. Això és el que ella deia.

RAVI

No…Sí, sí. Clar, clar…

MOANA

Ha arribat a parlar davant de les Nacions Unides per demanar als governs
del món que intervinguen per aturar l’escalfament que desbarata el clima

RAVI

I un dia va decidir que no volaria més en avió perquè són aparells que
consumeixen molt de combustible contaminant i que defensaria les
energies….com es diu?

MOANA

Verdes, renovables. La solar, l’eòlica.

RAVI

…eixes i també la que es fa a partir del vent
(Tots se’l queden mirant)
Ah!. que és això el que vol dir “eòlica”, no?
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ROC

(Un poc desanimat)
Però tot això no depén de nosaltres…

ALBA

Què dius, germanet?

ROC

Que això és cosa dels governs i de la gent que mana de l’energia i les
fàbriques i de tot…
De què pot servir el que fa la Greta? l el nostre treball, el documental i tot…
ara no sé si serveix de res…

ALBA

La seua lluita hauria de ser la nostra. Si li importa a ella, per què no ens ha
d'importar a nosaltres?

ROC

Clar, això ho dius perquè eres com ella, el que més t’agraden són les
ciències…

ALBA

Sí, i què? M’agraden les ciències…

ROC

A mi el que més m’agraden són les arts…

MOANA

(mediadora)
…A mi les llengües. I a tu, Ravi?

RAVI

A mi? A mi… tot. M’agrada tot.

ALBA

Però que t’agrada més…?

RAVI

Baixar en caiac per un riu!!!

ROC,
ALBA,
MOANA

Ravi!

RAVI

Què? Ja ho he dit: tot. Les ciències, les arts, les llengües…, tot serveix per
saber…

MOANA

…comunicar-nos

ALBA

Per expressar que no volem viure en un planeta malalt

ROC

(Roc es distrau mirant un moment què hi ha enregistrat a la càmera i de sobte
salta excitat)
Escolteu! Algu ha gravat a la càmera… un cartell.

RAVI

Ara què?

ROC

(llegint)
“Què fa falta per estirar el fre d’emergència?

RAVI

No em digues que és una endevinalla!
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ROC

No, espera, que continua: “Tots els caps, tots els peus, totes les mans”.

MOANA

Tots els caps…

RAVI

Tots els peus…

ROC

Totes les mans…

ALBA

Clar! El que hem de fer és convèncer més gent que la Terra és com un tren
on viatgem tots els éssers vius…

MOANA

I si va en direcció equivocada es pot…

ROC i
RAVI

Estirar…el fre d’emergència i canviar de direcció.

ALBA

Això es pot canviar…
(mirant-se)

ROC

Això es pot canviar…
(Comença a sonar la cançó 5 “Això es pot canviar”)
(Amb aquesta cançó podria aparèixer un cos de ball que representara amb
una coreografia la crida a la gent, la necessitat de la unió de les persones en
un objectiu comú)
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CANÇÓ 5 “Això es pot canviar”
Soul
Contra els fums i aquells mars de plàstic
diuen que no hi ha res a fer
però sabem, del canvi climàtic
responsable és tota la gent.
Tindre cura de la natura
és la nostra gran missió,
protegir el nostre planeta,
sobreviure a la destrucció.
Això es pot canviar.
Això es pot canviar.
Això es pot,
això es pot canviar
Això es pot canviar.
Això es pot canviar.
Això es pot,
això es pot canviar.
Oh, oh, oh, oh, oh, oh…
Oh, oh, oh, oh, oh, oh…
Si volem capgirar la història,
cal buscar les solucions
i lluitar fins a la victòria,
acabar amb aquest malson.
Estudiar quins són els problemes,
actuar amb coneixement,
despertar totes les consciències,
recordar a tots els governs:
Això es pot canviar.
Això es pot canviar.
Això es pot,
això es pot canviar
Això es pot canviar.
Això es pot canviar.
Això es pot,
això es pot canviar.
Oh, oh, oh, oh, oh, oh…
Oh, oh, oh, oh, oh, oh…
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ESCENA 6
(Acaba cançó 5 “Això es pot canviar”)
ALBA

Això es pot canviar…

RAVI

(Li pren la càmera a Roc i apunta als altres)
Deixa-me-la!

ROC

…No, que no sabràs…

RAVI

Ha arribat el moment: confesseu qui em va enviar el primer missatge al
mòbil?
(Pausa)
(Moana dona un pas)

MOANA

Vaig ser jo, però…

RAVI

Tu?

MOANA

…Però jo el que vaig fer és copiar el que havia rebut abans en paper…

RAVI

Pe…(es queda mut)
(Roc es fa petit)

ALBA

(Adonant-se’n)
Germanet? El missatge a Moana…?

ROC

(Quequejant)
El vaig enviar jo…,perquè volia…
(Reacionant)
Però I el de WANGARI MAATHAI??? Eh?

RAVI

Eixe!

ALBA

….Eixe és meu.

ROC

Ah, Alba!

ALBA

La mare s’ha deixat el mòbil…i he pensat que…

ROC

I després em vas agafar la càmera per a gravar el cartell del…un moment!
(S’atura. Gira cap a Ravi i l’observa amb la càmera a la mà)

RAVI

..del “Fre d’emergència”. (Riu) A que és bo?
(Els altres tres reaccionen cap a Ravi)
Què passa? Sí. D’acord. El vaig escriure jo el cartell…Però a que és bona
comparació?

ROC

És una metàfora!
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RAVI

Això!
(Mirades entre totes i tots)

ROC

O siga que ho hem fet entre tots.

RAVI

Que fort! Ho hem fet entre tots…
(Riuen)

ROC

Ara haurem d’acabar el documental, no penseu…

RAVI

Vinga, fem-ho!

ALBA

Amb una crida…

MOANA

…amb una cançó.

ROC

Millor, un himne.

RAVI

Sí, com eixe de l’equip anglés que…

ROC,
ALBA,
MOANA

Ravi!

RAVI

You’ll never walk alone!
(Amb entusiasme creixent)

MOANA

Una cançó que ens recorde que…fan falta totes les mans…

ALBA

Tots els caps.

RAVI

Tots els peus.

MOANA

Que la puguen aprendre les nostres amigues i amics

RAVI

I la família i els del meu equip.

ALBA

I tota la gent de la ciutat (del nostre poble / dels nostres pobles)

ROC

Per entendre que per salvar el món fem falta totes les persones.
Totes les veus…juntes

ALBA

Com un cor.

ROC

Sí, com un sol cor.
(comença a sonar la cançó 6 “El cor de la Terra”)
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CANÇÓ 6 “El cor de la Terra”
Himne
Somiem un demà sense foscor
i venim a cantar, per un món millor.
Som el clam, som la veu de l’esperança
dels hereus de la terra promesa.
Cantem tots junts:
som el cor de la Terra.
Bategarem fort per conservar vius
els boscos, la mar i el cel.
Bategarem fort per dibuixar
un món més just i en pau.
Cantem tots junts:
som el cor de la Terra.
Bategarem fort per conservar vius
els boscos, la mar i el cel.
Bategarem fort per dibuixar
un món més just i en pau.
Som passat, som futur i som present .
Som ací per a dir, ara és el moment
de canviar, de lluitar per la natura,
per la vida del nostre planeta.
Cantem tots junts:
som el cor de la Terra.
Bategarem fort per conservar vius
els boscos, la mar i el cel.
Bategarem fort per dibuixar
un món més just i en pau.
Cantem tots junts:
som el cor de la Terra.
Bategarem fort per conservar vius
els boscos, la mar i el cel.
Bategarem fort per dibuixar
un món més just i en pau.
Cantem tots junts:
som el cor de la Terra.
Bategarem fort per conservar vius
els boscos la mar i el cel.
Bategarem fort per dibuixar
un món més just i en pau.
Un món més just i en pau.
Pau, pau, pau!
Pau

