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Els tres llops i el porc ferotge és 
un divertit espectacle d’actors 
amb titelles on aprenem a 
relacionar-nos i a conviure des 
de l’humor amb les nostres pors.
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Qui té por del !op…?
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1. fitxa artística
Text, dramatúrgia i direcció:  Sergi Pons

Intèrprets: Ramón Giné i Sergi Pons

Escenografia: Francesc Moreno

Disseny de titelles: Francesc Moreno, 
          Valentina Raposo i Sergi Pons

Dramaturgista: Jordi Fondevila

Música i espai sonor: Josep Maria Baldomà

Vestuari d’intèrprets i titelles: Paulette San Martí

Il·luminació: Tito Rueda

Agraïments: Cia La Tal i Xesco Cuadras



2. la companyia
Produccions Essencials neix a Barcelona el 2006 com a plataforma 
de creació per donar sortida a projectes de creació amb un alt 
component d’innovació i fusió de diferents disciplines artístiques. 
Els seus components ténen una llarga trajectòria dins el món 
professional del teatre de gest i titelles, amb companyies com Cia 
La Tal, La Baldufa, o Centre de titelles de Lleida.

Altres produccions de la companyia:

Cuttlas, anatomia de un pistoler
Nominat als Premis Butaca de Teatre i Cinema de Catalunya 2009 
Premi de la Premsa Festival Kontrapunkt 2008, Szczecin, Polonia. 
Inclós al Catàleg d’Arts en Viu “ESCÈNICS” de la Diputació de 
Girona.
5 contes diferents
És un espectacle de titelles accesible per a tothom. Cinc històries 
independents. I creuades. Històries que parlen de discapacitats. 
De ser diferent. De sentir-se diferent. Contes que parlen de 
determinació. De superació. D’amistat. Històries que ens fan 
riure. Aventures que reflexen que al final tots som diferents. I per 
tant, únics.



SERGI PONS
És el director executiu i fundador de Produccions Essencials. 
Combina la seva faceta de productor i creador amb la d’actor.
Llicenciat en Art Dramàtic en l’especialitat de gest per l’Institut 
del Teatre, actualment en Sergi treballa de forma habitual amb la 
Cia La Tal. Ha fundat Yukali Teatro i Acetato Teatro i també ha 
treballat amb les companyies de teatre de gest Res de Res en 
Blanc i A cel Obert.

3.SINOPSIS
El temible llop Volteric s’ha instal·lat a Porcland i té atemorits a 
tots els porquets que hi habiten. El valent porquet Da Vinci anirà 
en busca de l’ingredient màgic del coratge per portar-lo al seu 
poble i vèncer el tirà.
Els tres llops i el porc ferotge és un divertit espectacle d’actors 
amb titelles on aprenem a relacionar-nos i a conviure des de 
l’humor amb les nostres pors.



4.L’ESPECTACLE
Sergi Pons ha volgut mostrar el sentiment de la por com a una 
emoció que experimentem des del naixement fins al llarg de les 
nostres vides.
La por és un mecanisme de defensa que ens ajuda a evitar 
situacions potencialment perilloses i que permet a les persones 
preparar-se per reaccionar en situacions adverses amb més 
rapidesa.
Malauradament, sovint s’utilitza la inducció a la por com a eina de 
control i de manipulació individual i social.

Aquest és precisament el punt de partida d’aquesta obra on 
trobem al llop Voltaric que controla als porquets que viuen a 
Porcland, manipulant els seus hàbits de consum i de producció.

L’espectacle comença amb la presentació dels dos actors  
protagonistes com a germans Porc-Llop i Llop-Porc. 
Poc a poc anem avanaçant d’una escena a l’altra amb la 
incorporació del malvat Voltaric que té atemorits i sotmessos 
sota el seu udoll a tots els habitants de Porcland. 
Voltaric els hi obliga a produir i a consumir sense raó, prohibint el 
riure als seus habitants com a una eina de pressió.
Aleshores el porquet Davinci, que és un jove ingenier,és obligat a 
fugir en busca d’una solució pel seu poble. En la seva recerca de 
l’ingredient màgic del valor, es trobarà amb la lloba Lluna.
La lloba l’ajudarà a enfrentar-se a les seves pors i d’aquesta 
manera tornarà al poble havent inventat la màquina del riure, amb 
la qual aconseguirà vèncer el tirà Voltaric.

La escenografia és orgànica, feta de fusta que es va transformant a 
mida de les necessitats de cadascuna de les escenes.Els objectes 
que hi ha a l’escenari van canviant d’ús i amagant altres usos.



5.PROPOSTES DIDÀCTIQUES
5.1 abans d’anar al teatre 
Anar al teatre vol dir veure el treball que els artistes han preparat 
amb molta il.lusió perquè els alumnes s’ho passin d’allò més bé. 
Ha hagut un treball previ on s’ha pensat un tema, s’ha creat una 
història i una escenografia. Els actors han llegit, han assajat i han 
estudiat els papers, així com han après com manipular les titelles.
L’alumnat necessita que els preparem amb les actituds que cal 
tenir per gaudir de l’espectacle:
-Respectar la feina que suposa crear el muntatge
-Escoltar, mirar, sentir, aplaudir i aprendre per després parlar-ne i 
treure’n conclusions.

1.Proposta activitat: Què és la por?

Farem entre tots una gran rotllana dins la classe. Cada alumne ha 
de pensar una paraula referent al tema “la por” (sentiment, 
sensació...) o explicar breument quina és la seva por (a la foscor,a 
fer el ridícul...)

Començarà el primer alumne dient la seva paraula picant les mans 
i mirant els ulls del seu company de la dreta.Cadascú dels alumnes 
repetirà el procés dues vegades. És a dir, dues voltes a la rotllana.

La segona fase del joc serà dient la paraula que ha pensat el 
company de la dreta, amb el mateix mecanisme, en comptes de 
dir la seva paraula.

Després podem anar complicant la situació aleatòriament per 
cadascú dels alumnes amb la mateixa dinàmica.Per això és molt 



important mirar els ulls dels companys i estar atent a les paraules 
dels altres.

5.2. després d’anar al teatre
Quan sortim del teatre ens agrada compartir i preguntar si ens ha 
agradat l’espectacle.Fer una posada en comú és la millor opció 
per treure conclusions pel que fa a la història i poder reflexionar 
sobre el que hem vist.

1.Proposta activitat: Som valents

Partint d’una frase que diu la Lluna: 
“Els valents no són els que no tenen por, sinó els que l’afronten”, 
podem fer una petita reflexió per arribar a entendre el seu 
significat.

Després, cada alumne ha de manifestar la seva valentia amb una 
frase.
Per exemple: “sóc valent perquè quan alguna cosa no em surt bé, 
continuo intentant fer-la fins que ho aconsegueixo”

2.Proposta activitat: Sense por es canvia la història

 Com diu la lloba Lluna: “totes les grans idees 
comencen amb un somni”.
Presentarem a una dona que va tenir un 
somni i el va fer realitat enfrontant-se a tota 
una societat.
Rosa Parks va néixer a Alabama, un dels 
Estats americans on era més dificil viure per 
les persones negres als anys 50.
L’1 de decembre de 1955, va negar-se a cedir 
el seu seient de l’autobús a un home blanc.

                               Va ser arrestada i obligada a pagar una multa.



Tanmateix, la seva revelió va donar lloc a una campanya de 
protesta, liderada per Martin Luther King.Aquest moviment 
pacifista va ser el que va aconseguir l’abolició de les lleis de 
segregació entre blancs i negres. Ella estava farta de sentir-se 
inferior sense cap motiu, només pel color de la seva pell.

Una vegada que expliquem a l’alumnat qui era Rosa Park i com va 
canviar la història, podem dividir la classe en grups petits i fer una 
recerca de diferents personatges claus que gràcies a la seva 
valentia i gràcies a no tenir por a les represalies, han fet molt pel 
món en el qual vivim avui.

Exemples: Katherine Switzer, Marina Ginesta,Jeanne Manford....

3.Proposta activitat: Dret d’elecció  

Una de les escenes de l’espectacle ens mostra a en Voltaric com a 
un “malvat tirà” que prohibieix els riures dels habitants de 
Porcland.
Intentarem definir la paraula “tirà” entre tots i el que comporta la 
paraula dins d’una societat.

Després podem acabar les frases següents:

1. Tinc dret a estar content i a que em tractin amb carinyo: això 
significa que ningú es riurà de mi, tampoc no m’ignorarà, i 
tampoc no........

2. Tinc dret a escoltar i ser escoltat, és a dir, que les meves 
opinions i els meus desitjos ......

3. Tinc dret a triar.....
4. La societat té una responsabilitat de .....
5. Cada individu del món té la obligació de ....
6. Hem de participar tots en la creació d’un món que...



4.Proposta activitat: Escrivim la nostra història

Els hi donarem als alumnes un títol per escriure un conte entre 
tots.
Títol: El poble que no volia ser de color gris.
Ho podem fer a travès d’aquest link online, on podem enregistrar 
les veus i fer servir imatges. També el podem imprimir. 

http://apliense.xtec.cat/petites_histories/historia.php?lang=ca&num=6&id_story=58

Podem orientar als alumnes amb paraules diferents a modo de 
pluja d’idees per elaborar la història que volem contar.
Paraules o frases com ara: valentia, coratge, superació, por, tirà, 
harmonia, ben comú...

I PER ACABAR...
Us convidem a fer arribar a la companyia de teatre Produccions 
Essencials els vostres comentaris i reflexions per compartir 
impresions derivades de l’espectacle.

E-mail: info@produccionsessencials.com
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