
 



 

 

Hi havia una vegada tres porquets que vivien amb la seva mare. Un bon dia, 

l’empresa on treballa la mare tanca la filial i l’obliga a marxar tota sola a la Xina per 

conservar la feina. És llavors quan els tres porquets s’hauran d’espavilar i 

construir-se una casa des de zero. Les desavinences entre germans faran que 

cadascú se’n faci la seva segons el seu criteri i les seves ganes de treballar: una casa 

de palla, una de fusta i una altra de maons. Totes tres construccions seran posades 

a prova pel temible llop ferotge, que no podrà evitar les seves ànsies per clavar una 

bona queixalada als tres porquets. 
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ELS TRES PORQUETS  



 

 

Un musical amb una banda de musics composta per un baixista, saxofonista i 

pianista que acompanyen, en tot moment, la narració de la història. 

L’escenografia està composta per un puzle amb peces rectangulars que es van 

girant depenent del moment i de l’espai en que ens trobem per tal d'aconseguir les 

diferents ambientacions. Un joc més que proposem als nens dins de l'espectacle. 

Tots els moviments i canvis d'escenografia estan integrats dins l'espectacle amb un 

únic objectiu; que l'acció no s'aturi mai.  
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UN MUSICAL DIFERENT 



 

INTÈRPRETS 

Mireia Casado / Cristina Ramírez   Mare / Llop 

David Bonilla / Carles Jimenez   Assenyat  

Ivette Novell /Paula Joseph    Juganera 

Carlos Ulloa / Dani de Pedro     Gandul 

 

MÚSICS 

Daria Medvedeva     Pianista 

José Antonio Suárez     Baixista 

Iñigo Peña      Saxofonista  

 

EQUIP 

Albert Pueyo      Direcció 

Gemma Costa      Direcció vocal 

Javi Vélez      Coreografia 

Neus Kaori      Música 

Jordi Fornieles      Lletres 

Mar Colàs      Llibret 

Laura Taus i Moisès Prats    Vestuari 

Laura Niubo i Pepe Roquet    Escenografia 
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FITXA ARTÍSTICA 



 

Els tres porquets és un dels contes més populars i, per tant, també un dels més 

representats.  

Quan ens vàrem plantejar muntar aquest espectacle volíem donar-li una volta, 

volíem modernitzar el conte, apropant-lo d’aquesta manera als més petits. Tot això 

sense allunyar-nos del conte clàssic perquè poguessin reconèixer la història sense 

problemes. 

Finalment vàrem decidir fer una part moderna i divertida; centrada en una família 

de porcs que viuen a la ciutat combinada amb una part clàssica; al bosc amb la 

construcció de les cases i la participació activa del llop bufant i bufant per destruir 

les cases dels porquets. Es així com vàrem aconseguir el que ens vàrem proposar 

amb un resultat més que notable. 
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NOTA DEL DIRECTOR 



 

"¡Genial! Es el cuento de los tres cerditos de toda la vida, pero con música de jazz y escenas 

de sitcom. Y me gustó mucho que los personajes reflejasen actitudes de la vida de hoy en 

día en clave de humor." 

"Fuimos un grupo grande al espectáculo, era la primera vez que veía a mi hija de 4 años 

con la boca abierta escuchando todo lo que decían." 

"Bon espectacle infantil. Vam passar una molt bona estona" 

"Els meus fills de 3 i 4 anys van gaudir molt de l'espectacle. La posada en escena és molt 

maca." 

"No és el primer espectacle de la companyia que veiem i la veritat és ideal per nens petits!" 

 

ATRÁPALO 
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ALGUNES OPINIONS  
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CONTACTE 


