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ELS TRES PORQUETS
TEATRE MUSICAL

Al  cor  del  bosc  vivien  tres  porquets  que  eren 

germans. Ell llop els assetjava constantment amb 

la intenció de menjar-se’ls. Per escapar-se del llop 

els tres porquets van decidir fer-se una casa. El 

més petit se la va fer de palla, per acabar abans i 

poder anar-se’n a jugar.  El mitjà es va construir 

una casa de fusta.  Així  que va veure que el  seu 

germà petit ja havia acabat, va començar a córrer, per poder anar a jugar amb ell. El més 

gran de tots, en canvi, continuava treballant en la construcció de la seva casa de totxanes. 

Ja veureu el que fa el llop amb les vostres cases, va dir el germà gran als altres, que s’ho 

estaven passant d’allò més bé.

Aquest  és  el  conte  que  la  mare  porqueta  explica  als  seus  fillets  abans  d’anar  a 

dormir, però el nostres porquets es desperten al bosc on els esperen uns personatges molt 

coneguts per tots els nens. El príncep de la Ventafocs,  la caputxeta vermella, la madrastra 

de la Blancaneus i un home molt estrafolari que els ven les cases de palla, de fusta i de 

maons.

A la fi apareixerà el llop i farà el mateix que la mare porqueta explica en el seu 

conte.  Bufarà  ben  fort  i  tirarà  a  terra  les  casetes  de  palla  i  de  fusta  i  els  porquets 

s’amagaran en la caseta de maons. El llop s’adormirà, gràcies a una poma enverinada que la 

madrastra de la Blancaneus regala al porquet petit. Al matí els porquets es desperten un 

altre cop a casa seva on els espera la mare porqueta. Tot havia estat un somni!



Hem apropat el conte al  nen actual.  Els protagonistes del conte son dos porquets i una 

porqueta.  La  diversitat  de  personatges  d’altres  contes  fa  que  l’espectacle  sigui  ple  de 

sorpreses i molt entretingut. 
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        ENRIC BOIXADERA

        GEMMA EGEA

SERGI PARDO

ARIADNA SUÑÉ

ANNA VENTURA

ESCENOGRAFIA : MARC GARCÍA / JULIÀ FARRÀS

VESTUARI:   ÀNGEL CAZORLA
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MÚSICA ORIGINAL:   MANU GUIX
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