Contes per explicar
al Petit Teatre d’Ombres:

Els tres porquets

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.

1

Siluetes per explicar ”Els tres porquets”
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 ”Els tres porquets”
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:

Els tres porquets
VEU. — Hi havia una vegada tres porquets
Els tres porquets a la pantalla.
tenien por perquè el llop se’ls volia menjar.
L’ombra del llop amenaça des de prop del llum i els
porquets tremolen.
Van decidir fer-se una caseta cada un.
Els porquets parlen entre ells i s’expliquen com serà la
caseta que faran.
El petit es va fer una casa de palla. El mitjà es va fer una casa de fusta.
El gran es va fer una casa de totxo, gran i forta.
Es veuen les cases dels porquets, una darrere l’altra. Es
poden superposar o una entra mentre l’altra marxa.
Davant la casa de palla del petit el llop va dir:
Es veu la casa de palla i el llop que bufa per una
cantonada de l’escena.
LLoP. — Bufaré, bufaré, i la casa ensorraré!
VEU. —I la casa es va ensorrar.
La casa tremola, es tambaleja i va cap al llum, fins que
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queda desdibuixada.
Davant la casa de fusta del mitjà el llop va dir:
LLoP. — Bufaré, bufaré, i la casa ensorraré!
VEU. —La casa de fusta es va ensorrar.
La casa de fusta també tremola i s’esvaeix, retirant-la
cap al llum.
Mentre va entrant la casa de totxo en escena. La
narració continua:
tots dos porquets, el petit i el mitjà, amb molta por, van fugir cap a la
casa de germà gran. Van dir a cor:
PorQUEts. — Deixa’ns entra, que el llop ens persegueix i ha tirat a
terra les nostres cases!
VEU. — El germà gran els va deixar entrar, tots tres vivien a la casa de
totxo.
Els porquets entren a la casa de totxo i miren tots tres
per la finestra.
Davant a casa de totxo, el llop va dir:
LLoP. — Bufaré, bufaré, i la casa ensorraré!
VEU. — Però la casa de totxo resistia. I el llop cada cop s’enfadava
més.
Es veu el llop , fora de la casa molt enfadat, saltant
d’un cantó a l’altre.
Els tres porquets van pensar com deslliurar-se del llop.
Mentre expliquem això, traiem poc a poc la casa cap al
llum, mentre posem el decorat per veure l’interior. La
llar de foc apagada, que ocupa un espai semblant al de la
silueta de la casa, perquè després ho puguem tapar tot.
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VEU. — Van encendre un gran foc i van posar una gran olla a bullir.
Els porquets van entrant i sortint d’escena atrafegats
fins que apareixen les flames i l’olla que bull.
El llop va dur una escala per entrar per la xemeneia, mentre cridava
molt amenaçador.
Superposem l’exterior de la casa i entra en escena el
llop amb l’escala. La recolza a la casa i puja fins a la
xemeneia. Quan ja és dalt traiem aquestes siluetes i
tornem a deixar a la vista l’interior. El llop cau a sobre
del foc, bota uns quants cops i crida, i torna a sortir
per la part de dalt de l’escena.
Va caure damunt del foc i va fer un bot tan amunt que va sortir altre
cop per dalt
I tan amunt va anar que potser encara no ha baixat!
Es veuen els tres porquets a dins de la casa, saltant i
ballant.
Per donar senyal que s’ha acabat es pot tornar a cobrir
tot amb l’exterior de la casa.
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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