Text. La Petita Puça.
Cargol: Us vull explicar la història d’un petit animaló, petit com un gra de
sorra, petit com una llavor.
Centpeus: Vigileu de no trepitjar-lo mentre balleu aquest ball, que la meva
Petita Puça, m’agrada ballar i ballar.
Poll: Petita Puça fes un gran salt, que la festa tot just comença, fem una
volta ben elegant, saludem l’acompanyant.
Mosquit: La meva Petita Puça, qual plou s’aixopluga allà on pot, a sota
d’una xinxeta o sota un pètal flor.
Puça: Quan bufa la tramuntana o qualsevol altre vent, se’m fica dins la
butxaca que allà s’està prou calent.
Elefant: Petita Puça fes un gran salt, que la festa tot just comença, fem
una volta ben elegant, saludem l’acompanyant.
Marieta: la meva Petita Puça és una artista de circ, allà hi fa d’equilibrista,
li han fet a mida el vestit.
Borinot: Al públic li cau la baba quan ella fa el salt mortal i la recull amb la
trompa el seu amic l’elefant.
Libèl·lula: Petita Puça fes un gran salt, que la festa tot just comença, fem
una volta ben elegant, saludem l’acompanyant.
Abella Reina: Petita Puça fes un gran salt, que la festa tot just comença,
fem una volta ben elegant, saludem l’acompanyant.
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CANÇÓ DE LA PETITA PUÇA
Narradora explica el conte
Petita Puça: Hola, bona tarda a tothom! Em presento, sóc la Petita Puça,
una artista de circ professional, especialista! Sóc equilibrista i faig
espectacles dalt de la corda fluixa. Estic molt contenta d’estar avui aquí
amb vosaltres. Em sento molt feliç i vull presentar-vos a les meves
amigues i els meus amics.
Elefant: Hola! Sóc l’elefant i sóc el millor amic de la petita puça i la meva
especialitat és ballar i cantar. M’encanta pintar-me el cos de colors, amb
flors, de vegades amb ratlles, quadres, estrelles,... Sóc grandot però molt
divertit!
Abella Reina: Senyores, senyors, nens, nenes...Jo sóc l’abella reina, sóc la
més elàstica del circ i també faig gimnàstica rítmica. Sóc especialista
movent cèrcols amb tot el cos, amb una mà, amb les dues, amb una cama
amb la cintura. Proveu a veure si vosaltres ho sabeu fer!
Cent-Peus: Sóc el cent peus, el malabarista del circ. Sóc capàs de fer rodar
100 pilotes de cop amb les meves 100 potes. És el meu truc estrella. I en
part també soc molt amic de tota la família del circ, concretament de la
Petita Puça. Proveu de fer malabars amb mi!!!
Cargol: Hola! Jo sóc el pallasso del circ. Sóc el cargol! Puc fer bombolles
molt gegants de colors i fer riure a tothom. Tinc un nas vermell que
m’encanta i encara que vaig molt lent, sempre aconsegueixo fer tot allò
que em proposo!
Marieta: Bona tarda! Sóc la Marieta bala i hem fico dins del canó i surto
disparada com un coet. La gent quan em veu és queda molt parada
perquè pujo molt amunt!
Libèl·lula: Que tal? Jo sóc la libèl·lula, sóc especialista en anar amb els
monocicles i bicicletes de tot tipus, d’una roda, de dues, de tres! I a més
m’encanta quan són ben altes i tenen molta dificultat!
Narradora explica el conte
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Mosquit: Hola Bona tarda soc el mosquit! Sóc el director dels Maginsec i
faig una màgia increïble. Del no res puc fer aparèixer bolets, pardals,
estels,...Us convido a veure el meu gran espectacle!!!
Poll: Com esteu? Jo soc el poll. El meu talent és treure objectes estranys
de qualsevol capça. Amb un toc de vareta surt tot allò que jo vulgui! Sabeu
que puc treure? .. puc treure serpentines, confeti, llumetes de colors,...
Amb la meva màgia quedareu enlluernats!
Borinot: Jo soc el Borinot :- tinc un barret màgic del qual puc treure
animals misteriosos. Sabeu? Fer sortir mil coses del barret és fascinant,
cintes, barretines, caramels i gripaus blaus!
I tots tres (a la vegada): SOM ELS MAGINSEC!!!!
CANÇÓ DE LA MÀGIA
Narradora explica el conte
Puça: Hola! Venia a felicitar-te. Sóc la Petita Puça i fa molts anys que
treballo aquí al circ. Avui quan us he vist m’he quedat meravellada! M’ha
encantat el vostre espectacle!!! I et vinc a proposar una cosa. Que et
semblaria si metre vosaltres feu el vostre espectacle jo fes equilibris dalt la
corda fluixa? Seria una espectacle increïble, que et sembla???
Mosquit: - Ja has acabat? Mira, fa temps que no treballo amb femelles.
Sou problemàtiques. Les femelles no serviu per res ,sou tontes i ximples,
unes bledes. No, fa temps que ho vaig decidir,... no vull saber res de
femelles, no ens arribeu a la sola de la sabata.
Poll : -Tota la raó Mosquit les femelles no serveixen per res sinó per
molestar.
Borinot:- Per molestar i plorar.
Mosquit: - Va marxa d'aquí d'una vegada deixa’ns de molestar que
aquesta nit tenim actuació.
Poll : - Marxa d'una vegada ploramiques només saps que molestar o que?
Borinot :- fora d'una vegada!!
Narradora:
Elefant: Què et passa amiga meva?
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Puça: No et preocupis per mi, estic bé…
Elefant: Vols explicar-me què et passa?
Puça: Deixa’m, no puc parlar,...
Elefant: Vaaa, Puça, explica’m que et passa que sinó em posaré jo també
trist.
Puça: No elefant!… gràcies però no vull parlar!
Elefant: No suporto veure’t així. Què puc fer per animar-la? Ja ho se! Faré
el millor que ser fer...Cantar!
CANÇÓ DE LA FELICITAT
Narradora explica el conte
Marieta: Au, va, anima’t i digues perquè estàs així.
Cargol: Que no saps que t’estimem? Nosaltres també ens posem tristos si
no sabem què et passa.
Cent- Peus: Si, ets molt bona artista! I si tu estàs així de trista és senyal de
que alguna cosa amagues i no ens la vols explicar. Explica’ns el que et
passa...
Abella Reina: Deixa-la! Ella té dret a sentir-se així… per alguna cosa serà!
No insistiu més!!!
Libèl·lula: Bonica no ens vols explicar què tens? Au vinga… ens tens
preocupades...
Narradora explica el conte
Cent Peus: Mira, sincerament Mosquit, jo sempre he sigut amic de la
Petita Puça però ja en començo a estar una mica fart d’ella! Saps... ens
hem assabentat de que aquest vespre la Petita Puça fa un espectacle
nou... vaja, que estrena espectacle! Que et sembla si ens ajuntem tots els
mascles i ens anem a riure’ns d’ella.
Mosquit : D’acord aquesta vegada penso que si vosaltres m’ajudeu la
podrem fer fora del circ i nosaltres els MASCLES fer-nos amos i senyors
d’aquest circ. “ELS MASCLES AL PODER”
Poll: Si bona idea ja va se'n hora de que nosaltres dominem a les femelles!
que nomes fan que plorar i plorar i no serveixen per a res.
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Borinot: Va no perdem el temps i ensenyem a aquestes femelles del que
som capaços els mascles! Elles no saben res del que es treballar de valent!
Cargol: Si, visca als mascles fora a les femelles!!
Elefant: Si, ben dit cargol, visca els mascles!!!
Tots els mascles: VISCAAAAAAA!!! Narradora explica el conte
Marieta: Recordes aquell salt mortal? L’elefant estava guapíssim i tu
meravellosa.
Petita Puça: Si... (amb un to de molta pena)
Libèl·lula: I aquí? Que bonica que et veus... Amb aquest vestit que et van
fer exprés per aquest espectacles.
Petita Puça: Si... (amb un to de molta pena)
Abella Reina: Bonica i valenta! No tothom fa malabars sobre la corda
fluixa!
Petita Puça: Si... (amb un to de molta pena)
Marieta: Petita Puça.. no pots seguir així.
Abella Reina: Tens raó Marieta,... això ja dura massa, no veus com estàs?
Libèl·lula: Ja està bé! Fins aquí hem arribat. Com pots permetre que el que
opinin de tu t’afecti d’aquesta manera? Mira, tu ets una Puça valenta,
decidida, sempre t’has espavilat sola, tens un munt d’amigues i amics que
t’estimem. No permetis que els altres decideixin com t’has de sentir.
Marieta: La Libèl·lula té raó!
Abella Reina: Saps que farem? Et cantarem una cançó preciosa que parla
de que totes les femelles som fantàstiques i fenomenals. Escolta-la bé!!!
VALSET DE LES FENOMENALS
Narradora explica el conte
Petita Puça: Teniu raó, amigues meves. No puc deixar que els altres
decideixin per mi. Jo tinc dret a sentir-me bé i orgullosa de mi mateixa,
pensin el que pensin els altres.
Marieta: Molt bé Petita Puça!
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Libèl·lula: Estem orgulloses de tu!
Abella Reina: I si aquest vespre fas un espectacle una mica diferent... que
et sembla?
Marieta: Si, si! T’ajudem a vestir-te i a maquillar-te!
Libèl·lula: I et posarem un munt de purpurina per a que estiguis ben
brillant!
Abella Reina: A mi m’encanta la purpurina. Ens ajudeu nens i nenes a
posar-li un munt de purpurina a la Petita Puça?
(ara l’ajuden a vestir-se)
Narradora explica el conte
Mosquit: Hola Petita Puça, vinc a demanar-te disculpes. Sé que durant tot
aquest temps he estat molt desagradable amb tu, t’he tractat malament,
he parlat fatal de les femelles,...
Borinot: Si i nosaltres també ens hem passat bastant amb vosaltres. Jo
també em vull disculpar.
Poll: I jo... la veritat és que avui veient-te dalt de la corda fluixa ens hem
adonat de que ets una gran artista i que no et mereixes tot el que t’hem
fet.
Mosquit: I jo, en concret, com a director dels Maginsec vull demanar-te si
vols que recuperem aquella idea tan bona que vas tenir de treballar
plegats. Què et semblaria?
Borinot: Si, per favor.... dóna’ns una oportunitat de rectificar treballant
amb tu.
Poll: Serà la manera de que tot el circ vegi que ens hem equivocat i que
volem treballar amb la millor artista del circ.
Petita Puça: D’acord! Treballaré amb vosaltres. Però també vull ser amiga
vostra per demostrar-vos que NENES I NENS SOM DIFERENTS, PERÒ EL
NOSTRE COR BATEGA IGUAL, UNITS JUGANT I TREBALLANT, LA DIFERÈNCIA
ENS OMPLIRÀ.
HIMNE DE LA IGUALTAT
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Abde: Moltes gràcies a tots i a totes! Amb aquesta obra els alumnes i les
alumnes de Dinamització Cultural de la Casa d’Oficis volem fer un
homenatge a totes les dones d’aquí Calaf i d’arreu del món.
Fredi: Volem que totes les dones sapigueu que teniu tot el nostre respecte.
Arnau: El nostre respecte i la nostra admiració!
Aabid: Volem que totes les dones sapigueu que no estem d’acord amb la
discriminació que patiu i que creiem que totes i tots hem de tenir els
mateixos drets i deures.
Aaron: I sobretot que cap home, gran, jove o nen, es comporti com jo ho
he fet en aquest conte!!! A que no ha estat gents bé la manera de tractar
les femelles? Per favor, no feu mai el que el mosquit ha fet!
Jona: I recordeu! NENES I NENS SOM DIFERENTS, PERÒ EL NOSTRE COR
BATEGA IGUAL, UNITS JUGANT I TREBALLANT, LA DIFERÈNCIA ENS
OMPLIRÀ.
Què us sembla si repetim l’Himne de la Igualtat i ens ajudeu totes i tots a
cantar-la?
Txell: Perfecte, però deixeu-me dir abans que cal fer uns aplaudiments
molt especials. Ara toca les presentacions i els aplaudiments, no us
sembla?
On son les nenes i els nens de 1r? A veure que aixequin les mans? Un
aplaudiment per elles i ells!
Rhimou: I els nens i les nenes de 2n? Un aplaudiment ben fort!
Txell: I 3r... on esteu? Aplaudiments!!!
Rhimou: Ara toca als nens i les nenes de 4t. Un aplaudiment ben fort!
Maria: I un de molt especial per a la mestra de música, la Montse que ha
fet possible que aquesta cantata soni tant fantàsticament bé! Un
aplaudiment per a ella!
Txell: I un altre per a les alumnes i els alumnes de Dinamització Cultural de
la Casa d’Oficis de l’Ajuntament de Calaf: La Mélani, l’Aaron, la Rhimou,
l’Arnau, el Jonathan, l’Aabid, el Fredi i l’Abde.
Maria: I un altre per totes les famílies que avui esteu aquí acompanyantnos, pel tècnic de so i llums, pel Casal, aquest gran espai i els seus i les
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seves responsables... i un aplaudiment per a nosaltres dues, la Txell, la
directora de Dinamització Cultural.
Txell: I per la Maria, professora d’aquesta fantàstica colla
Jona: I ara si?... ja podem tornar a cantar l’himne? Es que m’encanta. A
veure nens i nenes ajudeu-me perquè els pares i les mares aprenguin una
part de la cançó:
NENES I NENS SOM DIFERENTS, PERÒ EL NOSTRE COR BATEGA IGUAL,
UNITS JUGANT I TREBALLANT, LA DIFERÈNCIA ENS OMPLIRÀ.
HIMNE DE LA IGUALTAT
Puça: I vet aquí una puça...
Mosquit: I vet aquí un mosquit...
Puça: Aquest conte per la Igualtat
Mosquit: Aquí mateix s’ha acabat
Tots: Passiu-bé!!!!!
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