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Aquesta és la història d’un forner i una fornera que volien tenir 
un fill. O també podríem dir que és la història de diverses històries 
tretes de contes populars amb personatges que volen aconseguir els 
seus desitjos. Però el bosc amaga sorpreses que s’interposen en el 
camí… Aconseguiran els seus propòsits i arribaran a ser feliços per 
sempre més?

Amb Boscos Endins ens endinsem en una obra plena de matisos sobre 
el conscient i l’inconscient dels personatges populars tot oferint una 
reflexió al voltant de la felicitat.

L’obra original, Into the Woods, d’Stephen Sondheim, és un musical 
que s’ha representat durant anys a Broadway. Nosaltres hem fet una 
adaptació creant números musicals originals adaptats per a l’ocasió que 
avui es presenta.

Farandulacis va néixer l’any 2012 i està formada per pares, mares 
i mestres vinculats a l’escola ACIS-Artur Martorell amb l’objectiu 
de fomentar el teatre a l’escola, així com animar a tots els infants a 
gaudir-lo. Vam començar amb obres petites per amenitzar les festes de 
l’escola (Nadal i Sant Jordi), però aviat ens vam engrescar amb obres 
més ambicioses, com Cançó de Nadal i Dones de calendari, que les 
hem representat a diversos pobles de Catalunya. Boscos Endins és el 
repte més gran a què ens hem enfrontat fins ara, tant per l’obra en si, 
com per l’adaptació.

Esperem transmetre al públic la il.lusió amb què l’hem dut a terme.

Ah! I vigileu amb els vostres desitjos… 
... Vés a saber per quin camí us poden portar!

AGRAÏMENTS

Als nostres fills i filles i a les nostres parelles i famílies per la seva 
paciència i els cangurs nocturns.

A Plan Comunicación, per la vaca; a la Montse Miralles, de Rafató Teatre, 
pel magnífic vestuari; a Òptica Lluna, per les ulleres, i a Mari Yagüe, per 
la faldilla de la dona del forner.

A l’escola ACIS-Artur Martorell i als ajuntaments de Guardiola de 
Berguedà, de Barcelona i de Sant Feliu de Llobregat.
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EL BOSC ÉS FOSC

CAPUTXETA
Vull anar sola a veure l’àvia
Compartir aquests pastissets

JACK
Vaig a vendre la Blanqueta
Adéu-siau, amic Blanquet

VENTAFOCS
Vaig a parlar amb la mare
Ella no em diu mai res lleig

FORNERS
Vaig a buscar els ingredients
Per poder enfornar un fillet

TOTS
El bosc és fosc però no ens fa por
Ser infeliç és molt pitjor
Preferim la nit i el llop
Que viure amb aquest dolor

FORNERS
Sense un fill jo no puc viure
Si falto jo, qui farà el pa?

JACK
Tancat a casa no sé riure
Tot el món vull explorar

VENTAFOCS
Sense amor ni cap consol
Viure així sempre de dol

CAPUTXETA
No es pot dir que estàs vivint
Si mai res pots decidir

TOTS
El bosc és fosc però no ens fa por
Després serà molt millor
Si som capaços de trobar 
Allò que hem vingut a buscar

JACK
Aventures jo viuré
Gegants i monstres venceré

VENTAFOCS
Al palau un dia aniré
I amb el príncep ballaré

CAPUTXETA
A tots jo demostraré
Que sóc dona i que ho puc fer

FORNERS
I quan tinguem la poció
Tu i jo farem l’a... 

...massa del pa per demà

TOTS
El bosc és fosc però no ens fa por
Ni el fred ni la foscor
Trobarem entre els matolls
Les arrels d’allò que som

Lletra: Sergi Rodon

Música: Adrià Canal


