Contes per explicar
al Petit Teatre d’Ombres:

La caputxeta
vermella

Adaptació del conte en format de text teatral, hi pots
afegir totes les variacions o ampliacions que t’agradin.
El Petit Teatre d’Ombres inclou la major part de siluetes
necessàries, si te’n falten les pots fer tu, o també pots
copiar o imprimir les que proposem al final del text.
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Siluetes per explicar ”La caputxeta vermella”
Siluetes que tens al teatret i has de preparar:

Siluetes que pots utilitzar
(estan al final d’aquest llibret o a la web):

Com trobaràs el text per representar ”La caputxeta vermella”
VEU.— És la persona que explica el conte: el text és en negre.
Personatges.— Són els diàlegs: estan en vermell.
Poden ser interpretats per diferents persones.
En el text en gris hi ha els suggeriments de l’acció
escenogràfica.
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Comença la funció:

La caputxeta
vermella

Hi havia una vegada una nena que es deia Caputxeta Vermella,
perquè sempre duia una capa de color vermell.
Veiem a la pantalla un decorat interior, amb la taula i
el llum. Entra per una banda la Caputxeta i per l’altra
la mare. Prèviament s’haurà enganxat amb cinta
adhesiva la caputxa a la silueta de la nena.
Un dia, la seva mare li va dir:
MARE. — Té, Caputxeta Vermella, agafa el cistell i porta-li a l’àvia
aquesta coca i una gerra de mel.
Amb la nostra mà enganxem el cistell a la Caputxeta,
amb cinta adhesiva que haurem preparat abans.
Però la mare li va recomanar :
MARE. — No t’entretinguis pel camí, que el bosc és molt perillós.
La mare surt de la pantalla, i canviem els elements del
decorat per un arbre, passant-los per davant del llum
perquè es desdibuixin.
La Caputxeta amb el cistell al braç es va posar en camí. Per a arribar a
casa de l’àvia li calia travessar el bosc, però no li feia por perquè sempre
trobava amics: els ocells, esquirols... i collia flors per fer un pom.
Podem enganxar el pom de flors a la mà de la
Caputxeta i fer passar un ocell pel cel. Després, poc a
poc, entra el llop.
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De sobte, va veure el llop davant seu, enorme, que li va preguntar amb
la veu ronca:
LLOP. — On vas, Caputxeta Vermella?
CAPUTXETA. — Vaig a casa l’àvia, que li porto coca i mel.
LLOP. — Pots agafar aquest camí, que jo agafaré l’altre. A veure qui
arriba abans.
El llop marxa corrents per una banda. Per l’altra, fem
aparèixer un altre arbre, i donarem sensació de bosc
espès.
La Caputxeta caminava tranquil·la i es va entretenir agafant flors.
Caputxeta. — L’àvia es posarà molt contenta amb aquest ram de
flors tan preciós.
Els arbres i la caputxeta desapareixen. Els podem
portar cap al llum o bé tapar-lo amb un paper negre
i deixar la pantalla fosca per fer el canvi de decorat.
Posem una porta de casa.
Mentrestant, el llop va arribar fins a casa de l’àvia, va trucar a la porta
i la velleta li va obrir, creient que era la Caputxeta.
El llop es va menjar l’àvia.
El llop es tira damunt de l’àvia, amb un gruny, l’àvia
crida una mica. Traiem la porta d’entrar i posem el llit,
amb el llop panxut a dins. Podem fer-ho pel sistema de
cobrir el llum i fer fosca, com en l’escena anterior.
El llop es va ficar al llit de l’àvia. Al cap de poc la Caputxeta va arribar,
tota contenta. Es va apropar al llit i va veure que la seva àvia estava
molt canviada.
CAPUTXETA. — Àvia, quins ulls més grossos que tens!
LLOP. — Són per mirar-te millor.
CAPUTXETA. — Àvia, quines orelles més grosses que tens!
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LLOP. — Són per sentir-te millor.
CAPUTXETA. — Àvia, quines dents més grosses que tens!
LLOP. — Són... per... menjar-te millor!
I dient això, el llop malvat es va llançar sobre la Caputxeta i la va
devorar, igual que havia fet amb l’àvia.
El llop es llança damunt de la Caputxeta. Tots dos
criden. A ella la traiem d’escena i tornem a ficar el llop
al llit, que s’adorm i es posa a roncar. Deixem passar
un moment, i reprenem la narració.
Tot s’havia acabat? No! Mentrestant, un caçador havia vist com el llop
entrava a casa de l’àvia i, malfiat, va voler donar una ullada.
Entra en escena el caçador amb escopeta mira a banda
i banda, i es troba el llop al llit de l’àvia, dormint i
roncant. Canvia el caçador, posa el del ganivet.
El caçador tragué el seu ganivet i va obrir el ventre del llop. L’àvia i la
Caputxeta van sortir de la panxa, ben vives!
La Caputxeta i l’àvia entren en escena, hem de fer
veure que surten de la panxa del llop.
El caçador li va omplir el ventre de pedres i després el va tornar a
tancar. Quan el llop es va despertar tenia tanta set que va marxar cap
al riu a beure, i com que amb les pedres pesava tant, va caure i es va
ofegar.
Mentre ho expliquem, el llop s’aixeca i balancejant-se
com si li rodés el cap, surt d’escena.
La Caputxeta, l’àvia i el caçador van ballar contents perquè s’havien
lliurat del llop.
Tots ballen. Podem posar un cartell de “FI”
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Siluetes complementàries
a mida, a punt per
imprimir i retallar. pots
retallar i fapots
retallar i fabricar
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Siluetes complementàries
a mida, a punt per
imprimir i retallar.pots
retallar i fabricar
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Com muntar les siluetes noves que et donem, o d’altres
que et pots inventar: : mida, que pots retallar i fabricar

Full de vegetal o acetat
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