	
  

1.Viuen contents els porquets
Hi havia una vegada tres porquets. Eren germans i van marxar de la granja on vivien per anar a
viure al bosc. Decideixen fer-se una caseta cadascun. El porquet petit, que és una porqueta, es diu
Maria.
MARIA: Aviam..., i jo de què em puc fer la meva caseta? Hummm, ja ho tinc, me la faré de palla.
La Maria agafa uns quants feixos de palla, uns cordills i, zim-zam-zim-zum..., ja té feta la seva casa de
palla.

Viuen contents els porquets!...
El porquet mitjà es diu Martí.
MARTÍ: Oh, oh, oh, de què em puc fer la meva caseta? Ja ho tinc, me la faré de fusta.
Agafa uns taulons, uns claus, un martell i, clic-clac-clic-cluc..., ja té feta la seva casa de fusta.

Viuen contents els porquets!...
El porquet gran es diu Marcel.
MARCEL: Ui, ui, ui... I jo de què em puc fer la meva casa? Ja ho tinc, me la faré de pedra, ui, ui, ui...
Agafa moltes pedres, pasta el ciment i, pim-pam-pim-pum..., ja té feta la seva casa de pedra.

Viuen contents els porquets!...

Viuen contents els porquets
Viuen contents els porquets!
Viuen contents amagats al bosc.
Deixen enrere el pagès:
no acabaran convertits en fuet!
Oh que bé! Ara serem reis
d’un petit trosset
on viure lliurement.

	
  	
  	
  	
  

	
  

2. Un món nou, molt millor
Però qui és que va venir després per menjar-se els tres porquets? El llop! El llop s'acosta a la caseta
de palla on viu la Maria i comença bufar: una bufada, fffff, dues bufades, fffff, i tres bufades, ffffff, i
la caseta de palla surt volant pels aires. La Maria, ben espantada, arrenca a córrer fins a casa del
seu germà mitjà, el porquet Martí.
MARIA: Ai, ai, ai, Martí, que m’empaita el llop.
I el llop i tant que l’empaita, perquè té molta gana, i de seguida els troba, tots dos amagats dins la
casa de fusta. I, au, el llop torna a bufar: una bufada, fffff, dues bufades, fffff, tres bufades, ffffff, i la
casa de fusta surt volant pels aires. El porquet Martí i la porqueta Maria, espantats, fugen cap a
casa del seu germà gran, el porquet Marcel.
MARIA: Ai, ai, ai, Marcel, que m’empaita el llop.
MARTÍ: Ai, ai, ai, Marcel, el llop, que m’empaita el llop.
El llop els empaita i, au, torna a bufar: una bufada, fffff, dues bufades, fffff, tres bufades, ffffff, però
aquesta casa és molt forta! I el llop s’omple tota la panxota d’aire i bufa tan fort com pot, fffffffffff,
fins que cau a terra mig desmaiat. La casa és tan forta que el llop no aconsegueix tirar-la a terra. El
llop, però, es pensa que és molt llest i... s'enfila a la teulada per entrar a la casa per la xemeneia.
Però els porquets sí que ho són, de llestos! Han encès la llar de foc i hi han posat una olla així de gran
amb aigua que bull. Us imagineu el llop? Salta per la xemeneia, cau a l'aigua bullent i surt disparat
amb el cul cremat i amb la cua entre les cames. I els porquets es queden a viure tots tres junts a la
casa de pedra que el llop no ha pogut tirar a terra. I viuen feliços i mengen molts anissos.

Un món nou, molt millor
Ja n'hi ha prou de viure fugint
d'aquell babau pudent.
S'ha escaldat la cua, les cames
i el culet.
Marxa, fora, bèstia peluda!
No et veurem mai més.
Vés allà on no puguis fer mal
a cap porquet.
I ara sí que viurem encantats en aquest bosc
sense que cap llop ferotge ens faci por.
Un món nou, molt millor; podrem viure en aquest bosc
sense que cap llop ferotge ens faci por.
Sortirem de nits a la fresca
per mirar els estels
i ens farem amics
amb la resta de la gent.
Voltarem camins i dreceres
per caçar bolets
i podrem campar lliurement
sense por de res.

	
  	
  	
  	
  

	
  

3. Tinc por del gos
Tot i que els porquets són ben feliços, cadascun d'ells té una petita por que els complica la vida.
GOS: Bup-bup-bup.
És en Pinxo, el gos del veí, que ve a jugar amb els porquets. I juga amb en Marcel, i juga amb en
Martí, però, ui, la Maria..., la Maria s'enfila dalt d'un arbre, perquè la Maria té por dels gossos.
MARIA: Tinc por dels gossos, jo...

Si em mossega
o esgarrapa
el gos del veí...

Tinc por del gos Si m'empaita

i tira a terra...
Què serà de mi?!
O si em llepa
amb la llengua...
Ecs! Quin patir!
O si es gira
i amb la cua
em fa esternudar...
No hi puc fer més.
Un gos em fa por.
Sé que és estrany
però és com ho visc.
Jo voldria
acaronar-lo,
fer-lo jugar.
Empaitar-lo
sobre l'herba.
Fer-lo ballar.
Enfilar-m'hi
com si anéssim
junts a cavall,
cavalcant
per les muntanyes
com un cowboy!

	
  	
  	
  	
  

	
  

4. Tinc por de la foscor
Quan arriba la nit, tot sovint, el porquet Marcel i la porqueta Maria surten al jardí a jugar amb les
llanternes i a comptar estels.
Maria: Ei, Marcel, mira quina lluna més bonica!
Marcel: Oh, Maria, quina lluna més preciosa. Oh...
Maria: Ai, sí... Ei, mira, mira allà..., és l’estrella de la Fortuna. Això vol dir que tindrem bona sort!
Marcel: Oh, que bé, tindrem bona sort... Alça, Manela! L’Óssa Major! Que bé que es veu avui, l’Óssa
Major.
Maria: Ai, m’encanta la nit. I la lluna, és la meva enamorada!
Marcel: Ei, Maria, que la lluna també és la meva enamorada!
En Marcel i la Maria gaudeixen de la nit, però en Martí no surt perquè té por de la foscor.
Martí: És que jo..., jo tinc por de la foscor!

Sé que vius en la foscor,
lluna blanca del meu cor.
Però no és el meu cas.
Jo sempre tinc por
quan es fa de nit.

Tinc por de la
foscor

Blava estrella de la sort,
que amb la lluna fas non-non,
tu també ets feliç
quan es fa de nit
i ens vetlleu la son.
Quan la fosca ho omple tot
corro a encendre un llum.
I ja ho veig, que espatllo el joc
i la màgia.
Cuques, martes i mussols...
i altres que habiteu la nit,
no us podré seguir
pels vostres camins
quan es pon el sol.
I és que quan es fa de nit
la por ve a viure amb mi.
No em deixa sortir
amb els meus amics,
i això em fa patir.
Quan la fosca ho omple tot
corro a encendre un llum.
I ja ho veig, que espatllo el joc
i la màgia.
Quan podré viure la nit?

	
  	
  	
  	
  

	
  

5. Tinc por de quedar-me sol
I en Marcel, el gran, té por de quedar-se sol.

Estic sol!...
Tinc por de quedar-me sol.
M'espanto quan em deixes.
I visc en un malson
quan veig la porta oberta i tu te'n vas.
M'amago pels racons
si no tinc companyia.
Però no em serveix de res:
les coses semblen vives i em fan por.
Vine, vine, vine amb mi.
No em deixis sol.
Sembla estrany
però és com jo ho visc.
Veig monstres i bruixots
a cada cantonada.
I el xiscle d'un mussol
em fa petar de dents com si fes fred.
No puc continuar.
Hi he de trobar sortida.
Aquesta situació
em va espatllant la vida i no puc més.
Vine, vine, vine amb mi.
No em deixis sol.
Sembla estrany
però és com jo ho visc.

	
  	
  	
  	
  

	
  

6. Sóc un llop
Ara bé, hi ha algú de qui tots tres porquets tenen por (vosaltres també en tindríeu si el poguéssiu
veure amb les seves enormes dentotes i la cua peluda). Tenen por del... llop!
Llop: Auuu...

Sóc un llop
Porquet rostit amb salsifís,
amb taronja, ceba i romaní.
Porquet al forn amb naps i cols,
amb salsa verda i guarnició.
Porquet a l'ast punxat al pal
fins a deixar-lo ben torrat.
Porquet guisat amb pebre i sal,
amb patatones i conyac.
I què hi vols fer si sóc un llop...
Els porquets són com bombons!
Faré un tiberi amb aquests tres.
Ja hi pots comptar.
Primer el petit, que és més melós,
me'l menjaré de viu en viu.
Després el gran, que està més fet,
el cuinaré amb poma i mel.
I per al final deixo el mitjà
per si em quedés algun forat.
Però tant me fa com acabar.
Ara el que compta és començar!
Tothom em mira malament,
i diuen que sóc tan dolent.
A tots els contes el mateix...
Ja s'ho faran.
No puc parar de somiar
que tard o d'hora seran meus.
No puc deixar de salivar
si els imagino en el meu plat.
Porquet rostit, porquet al forn,
porquet a l'ast o bé guisat.

	
  	
  	
  	
  

	
  
El llop ha tornat i enxampa els porquets enmig del bosc mentre cullen bolets. Amb això sí que no hi
comptaven, pobrets, que ja se l'imaginaven ben lluny per sempre més. I tots tres vinga córrer fins a la
casa de maons del porquet Marcel. Allà dintre estaran segurs. El llop, que els empaita, jeu a l'entrada i
fa guàrdia. Ara no pensa fer cap més ximpleria com entrar per la xemeneia i escaldar-se el cul!
S'esperarà a la porta. Tard o d'hora, els porquets acabaran sortint a buscar menjar, i, aleshores,
nyam!, cap a la panxa!

7. Boira de nit
Quan es fa nit, els porquets se'n van al llit.
Els tres porquets ja dormen. Però no dormen tranquils perquè tenen por. Saben que el llop volta per
aquí a fora. És clar que tenen por, a ningú no li agradaria acabar a la panxa del llop. Però és que, a
més a més, la Maria té por dels gossos, en Martí té por de la foscor i en Marcel té por d'estar-se sol... I
aquesta por és com una boira que els envolta i que no els deixa veure-hi clar. Quanta por! Quanta
boira!
Pobrets, què podríem fer per ajudar-los? Ja ho sé! Puc bufar per fer escampar la boira! A veure... (Bufa
i bufa i bufa.) No me'n sortiré pas... Jo sola no puc. Ep! I si m'ajudeu vosaltres? I si bufeu amb mi per fer
escampar la por dels porquets?
Maria: Què és aquesta boira?
Mirna: Maria, és la por, bufa que marxi!
Maria: És que jo tinc molta soneta! (Ronca.)
Martí: Què és aquesta boira?
Mirna: Martí, és la por, bufa que marxi!
Martí: És que jo tinc son! (Ronca.)
Marcel: Què és aquesta boira?
Mirna: Marcel, és la por, bufa, bufa que marxi!
Marcel: És que a mi la bufera em fa venir son. (Ronca.)
Visca! Ara sí que marxa la boira!

8. Bon dia, porquets.
Quiquiriquic!
Marcel: Bon dia!
Martí: Bon dia!
MARIA: Bon dia! Que bé que he dormit aquesta nit. Em sento diferent! Ha marxat la boira!
MARTÍ: Jo em sento nou! Ha marxat la boira!
MARCEL: Jo estic genial! Ha marxat la boira!
MARTÍ: És fantàstic! Però, oh, oh, oh, ara que hi penso: el llop encara és per aquí; això vol dir... que tenim
un problema!
MARIA: Un problema? Cap problema! Crideu en Pinxo i ens enfrontarem al llop! Ja no tinc por dels
gossos!
MARTÍ: És veritat! Cap problema! Jo crido en Pinxo des de baix al soterrani. Ja no tinc por de la foscor!
MARCEL: És cert! Cap problema! Aneu-hi tots dos. Jo espero en Pinxo a la finestra. Ja no tinc por de
quedar-me sol!
(Xiulet.)
Quan en Pinxo sent que el criden, ve corrents fins a la casa dels porquets i hi entra per la finestra que
vigila el porquet Marcel.
Els tres porquets es carreguen de valor i amb l'ajuda d'en Pinxo surten de la casa per encarar-se al
llop.

Si n’eren tres porquets que anaven amb en Pinxo, no tenen por de res i planten cara al llop dolent.
Ram, ram-pataplam, els tres porquets no tenen por.

	
  	
  	
  	
  

	
  
(Apareix el llop, grunyint.)
TOTS: El llop!
MARCEL: Ei, que ja no tenim por! Vinga, Pinxo, ataca!
PINXO: Bub-bub!
MARIA: Ja no tenim por! Vencerem el llop!
MARTÍ: Ja no tenim por! Vencerem el llop!
MARCEL: Ja no tenim por! Vencerem el llop!
El llop, veient els porquets tan valents, decideix fugir!
MARIA: Ara sí! Visca! El llop ha fugit!
MARTÍ: Visca, ens hem tret el llop de sobre per sempre més!
MARCEL: Visca! Ja no tenim por!

9. Ja no tinc por.

Ja no tinc por
Ja no tinc por.
Ja res no m'espanta.
Ja he après on era el truc.
Monstres peluts,
bruixes corcades,
s'amaguen només dins el meu cap.
I ara que ho veig
tot és més fàcil:
he tingut por de tenir por.
De sobte la boira
que m'envoltava
s'ha anat desfent.
Ja no tinc por.
Ja no tinc por.

Ja no tinc por.
La vida em somriu
i vinc a fer niu al teu costat.
Puc estar sol
o jugar amb el teu gos,
però vinc a estar-me al teu costat.
Ja no és per por
si vinc o no vinc.
Poder triar em fa més feliç.
De sobte la boira
que m'envoltava
s'ha anat desfent.
Ja no tinc por.
Ja no tinc por.

I vet aquí uns
porquets,
i vet aquí un gos,
que aquest conte
ja s'ha fos.

	
  	
  	
  	
  

