Animals
al Petit Teatre d’Ombres:

El peixet i
l’ocell marí

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 les siluetes necessàries,
si te’n falten les pots fer tu.
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Siluetes per explicar ”El peixet i l’ocell marí ”
Siluetes que tens al teatret i has de preparar:

Consells útils
Per representar el mar pots afegir un acetat transparent amb
una línia per separar el mar i el cel, pintada amb retolador
Si trobes que algunes tiges són curtes, pots enganxar les que
el Petit Teatre d’Ombres porta com a extres.

Com trobaràs el text per representar ”El peixet i l’ocell marí ”
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:

El peix i l’ocell marí
A la pantalla es veu un decorat de mar, amb algues i
coralls. Entra un peix.
VEU: Un peix tropical vivia en aigües càlides i poc profundes, envoltat
d’algues i coralls, amb els seus companys, altres peixos semblants a ell.
El peix neda, s’acosta a les roques... Altres peixos
neden al seu voltant, la medusa, el cavallet de mar, el
calamar... Poden mantenir un diàleg, a inventar.
VEU: Un dia, un corrent marí se’l va endur cap al nord, molt lluny,
molt lluny.
Els altres peixos han marxat, els decorats van cap al
llum, es desenfoquen i desapareixen.
Del llum cap a la pantalla apareixen blocs de gel.
VEU: Allà no hi havia coralls i algues, el mar era profund... I gelat!
Apareix una foca
VEU: Va acostar-se a un bloc de gel on va trobar una foca, i li va dir:
PEIX: Tinc molt de fred! Com ho fas per viure en un lloc tan gelat!
FOCA: Què vols dir que fa fred? Avui precisament fa una tempesta
boníssima.
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La foca marxa i entren un o dos pingüins
VEU: Més enllà va trobar un pingüí i una altra vegada igual:
PEIX: Tinc molt de fred!
PINGÜÍ: Si fa un temps esplèndid! Potser és que estàs malalt...
Els pingüins, dalt del gel, desapareixen cap al llum,
desenfocats.
VEU: Malalt potser no, però cada vegada es sentia més gelat i més
feble.
Entra un ocell amb les ales obertes.
VEU: Un ocell marí el va veure i es va acostar:
OCELL: Què fas aquí, peixet? Et gelaràs!
PEIX: No sé tornar a casa... no puc!
L’ocel fa com que l’agafa amb el bec. Agafem juntes les
dues tiges, de l’ocell i del peix. L’ocell aixeca el vol.
VEU: L’ocell el va agafar amb el bec. El peix es va creure que se’l
menjava, però no, aquell ocell no menjava peixos. Delicadament
penjant del bec se’l va endur volant.
Per sota de l’ocell i el peix anem passant onades, les
desplacem sempre a la mateixa alçada, entren per
una banda de la pantalla i surten per l’altra, per donar
la impressió que l’ocell avança. Un cop surten d’una
banda les poden tornar a entrar per l’altra.
VEU: Tenia unes ales molt amples i anava molt de pressa. Volava baix
i de tan en tant el ficava dins de l’aigua, perquè pogués respirar.
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L’ocell baixa i fica el peix a l’aigua un moment.
Després fem passar la balena, el dofí...
VEU: Com en un somni, el peix veia a sota seu les onades..., i una
balena amb un gran raig de vapor... i uns dofins nedant...
Fem passar el banc de peixos
VEU: I per fi, van arribar al mar càlid del tròpic.
Fem aparèixer coralls i algues. L’ocell deixa anar el
peixet a dins de l’aigua.
OCELL: Ja ets a casa, peixet!
I el va deixar anar al seu mar tan estimat.
L’ocell neda. Mira l’ocell fora de l’aigua.
VEU: Quan el peix va entrar en calor i es va posar a nedar, encara el va
veure sobrevolant les aigües clares.
PEIX: Gràcies, ocell!
VEU: I l’ocell li va respondre:
OCELL: Un cop se’m va trencar una ala, i un dofí em va dur damunt
del llom fins que em vaig curar. Ara t’he pogut ajudar a tu
VEU: I el peixet va dir:
PEIX: No t’oblidaré mai!
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Com muntar les siluetes noves que et pots inventar: : mida,
que pots retallar i fabricar

Full de vegetal o acetat
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