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La Caputxeta Vermella

Aquest conte prové d’una faula antiga que havia passat
oralment de generació en generació a gran part d’Europa.
El primer en recollir aquesta història i incloure-la en un volum
de contes fou Perrault el 1697. Destacava per ser una lleg-
enda bastant cruel, servia per prevenir a les nines de les 
trobades amb desconeguts.
Al final tradicional el llop convidava a la caputxeta a menjar carn 
i sang que havien pertanyut al cos de la seva padrina vella.
Perrault el va canviar i hi va introduir una moralitat.
Al 1812 els germans Grim van escriure una nova versió, que 
és la que coneixem tots. Era més innocent i amb final feliç: la 
padrina salva a la seva neta sense ajuda de ningú.
La figura del llenyataire la va introduir Ludwig Tieck l’any 1800 
a “Vida i Mort de la Jove Caputxeta Vermella: Una Tragèdia”.
A partir de llavors s’han fet versions de tot tipus des de 
pornos, gores, fantasia... passant per històries modernes. 
Finalment aquí teniu la nostra.

3



Sinopsi

La mare de la caputxeta vol convertir-se en la nova Liza 
Mineli, i com que això li duu molta feina fa que la seva filla 
dugui a la padrina, que està malalta, una cistelleta amb tot de 
coses que li aniran molt bé.
La casa de la padrina és a l’altra banda del bosc i haurà de
passar per llocs molt especials. Pel camí la nostra protagoni-
sta es trobarà tot de personatges interessants: una tereseta 
penjat d’un arbre, un inventor que li donarà el líquid del senti-
ment somiat fet realitat d’efecte instantani (que l’ajudarà al 
final de l’obra) i també passarà per una deixalleria on farà un 
bon amic, però també es trobarà amb un llop-rocker que 
l’enrederà per arribar ell abans a la casa de la pedrina i així...
Quan arribi a casa de la seva padrina, que és una valencia-
neta molt guerrera, es trobarà amb una situació increïble...
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Objectuis

Un dels objectius principals que es pretén amb aquest espec-
tacle és explicar i ensenyar a la gent el conte de la caputxeta
vermella.
També volem donar-li importància als llibres, a la lectura i al joc 
com a mitjà d’aprenentatge, per això l’escenografia és un joc 
de construcció gegant. Tots sabem que als llibres ho podem 
trobar tot.
També estimulen la imaginació, la concentració i el lliure 
pensament, a més d’enriquir-nos culturalment.
Teatralment el nostre objectiu, a part d’entretenir, és buscar
formes diferents al comú, que innovin, però que estiguin 
basades en la tradició teatral de tota la vida. Volem que 
tothom pugui gaudir de la nostra manera de fer les coses, que 
és fresca, divertida i alhora disciplinada.
“La Caputxeta Vermella” és un espectacle musical que vol
fomentar la imaginació, la participació, i uns quants valors
fonamentals per l’educació de tothom i sobretot dels nostres 
fills, com per exemple el respecte cap al medi ambient, el 
reciclatge, l’amistat i donar més presència i recolzament al 
nou rol de la dona d’avui en dia.
L’altre objectiu important ha estat el pressupost, que no fos una 
producció molt cara, per poder arribar a tot arreu: escoles, 
teatres, biblioteques...
L’objectiu principal per nosaltres sempre és que l’espectacle
agradi, per això prèviament ens ha d’agradar a nosaltres el 
projecte per posar-hi tota la il·lusió i les ganes necessàries 
per tirar-lo endavant. Òbviament així ha anat, estem molt 
orgullosos del resultat i volem compartir-lo amb tothom.
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L’espectacle

L’espectacle és molt dinàmic. S’ha fet una adaptació per a 
totes les edats molt divertida on podem gaudir del conte tradi-
cional però des d’una mirada moderna, perquè la gent d’avui 
dia s’hi trobi identificada.
L’escenografia és un joc de construcció gegant fet de foam, 
que sense ser res en concret amb l’ajut de la imaginació pot 
esdevenir qualsevol cosa, des d’un bosc a un laboratori, pas-
sant per una casa o una deixalleria.
La banda sonora i l’espai sonor en general juga amb sons de
dibuixos animats de tota la vida: fius, boings i pufs.
Les cançons estan fetes expressament per l’espectacle i son
sorprenents i alhora enganxoses.
El vestuari respira l’aire dels contes més fantàstics.
La manera de fer que tenim a la companyia es basa en 
escoltar al públic, estar atent a les coses que et diuen des 
d’espectadors per poder utilitzar-les en favor del joc escènic.
Finalment dir que aquesta és una obra de Josuè Guasch, que 
es caracteritza per fer espectacles on no només s’ho passen bé 
els nins i nines sinó també els pares, amb tocs d’un humor molt 
particular i una llarga experiència en el món de l’espectacle.
Així doncs podeu confiar que serà una obra molt divertida, 
didàctica, amb molt de ritme i molt ben interpretada.
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Fitxa tècnica i necessitats

Actors: Nadir Peressini i Josuè Guasch
Música: Francesc Planchart
Escenografia: Mª Elena Ramis
Vestuari: Ces Martí
Disseny gràfic: Mª Elena Ramis
Autor i Director: Josuè Guasch
Tècnic de so i llum: Mª Elena Ramis
Disseny de so i llum: Josuè Guasch
Producció: Teatritx
Necessitats: Un escenari mínim de 6x5, 
 24.000W i càmera negra.
(Si no es disposa d’equips de llum i so s’ha d’avisar al
responsable de la companyia amb suficient antelació).
Durada: 1 hora.
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TEATRITX

Teatritx ha format part de l’ABETD del desembre del 2009 fins a l’agost 
del 2010. Ara forma part de l’ADEBAE.
El nucli de la companyia son na Mª Elena Ramis i en Josuè Guasch, 
que van començar essent la companyia Josuè Guasch & cia.
Després es van transformar en BLAT produccions i finalment s’instal·len 
a Felanitx i es canvien el nom per dir-se Teatritx.
Els seus espectacles han girat per gran part d’Espanya, estem parlant 
de “Les Aventures d’en Massagran”, “La Caputxeta Vermella”, “Ningún 
Torero Sin Cornada”, “Cames Ajudeu-me”, “Pim, Pam, Pum” 
o “Animalades (Faules d’Isop)”, a més tots dos han format part d’altres 
projectes i tenen una experiència provada, que els ha enriquit molt com 
a persones i com a professionals.
Es pretén oferir tota mena d’espectacles des de teatre en tots els seus 
formats, fins a la confecció de guions a mida o la direcció d’obres, 
passant per oferir escultures, màscares, tallers, etc... En definitiva 
s’intenta resoldre qualsevol necessitat artística.
La finalitat d’aquesta companyia és apropar al públic la màgia del teatre. 
Es busquen i s’adapten els espectacles més adients per a cada edat. 
Se’ls dota de ritme i agilitat complementant-los amb cançons, músiques 
i danses, alhora que conviden a la participació espontània d’aquest 
públic tant exigent.


