
 “LA NOVA HISTORIA DE 

CAPUTXETA ROJA “ 
 

 Caputxeta  és la nova 

xiqueta que ha arribat al 

nostre barri, en un principi 

pareix que amb la seua 

simpatia no li costará 

habituar-se al nou cole i als 

nous companys, però la realitat 

va a ser una altra. Caputxeta 

haurà de prendre decisions i 

ser capaç de lluitar davant la 

disjuntiva de prendre el camí 

mes fàcil o esforçar-se i treballar de valent per a aconseguir els seus 

somnis  

 

   Partint del personatge universal de Caputxeta Roja i dels seus 

valors com ara  l’ajuda i el respecte als majors, la nostra versió 

actualitza els problema que tindria una Caputxeta al segle XXI, per 

exemple que anar a portar menjar a la seua Iaia ara no s’estila el que 

s’estila son les jaquetes de marca i ser la mes guay. També ix la 

figura de LLop que no és cap animal perillós sino un estrany també 

perillós que va oferiir-li una poció que li fara resoldre tots el seus 

problemes si la pren .  

 
1. ALLÒ QUE VOLEN CONTAR. 
 
     Partint d'un conte clàssic de Charles Perrault hem volgut tocar valors tan 
universals com l'amistat i el respecte als altres, sobretot als nostres majors, també 
la convenció universal de què tots som diferents i això és el que ens fa especials  
encara que de vegades tinguem que pedre algun fals amic.  

 



Tot este viatge de la nostra especial Caputxeta part d'un camí de valors no 
massa en alça com per exemple: 

1- El respecte i atenció als majors, mentres caputxeta s'ha d'anar a cuidar 
la seua Iaia els altres xiquets es queden jugant. 

 
2- El fet que no tots som iguals, Caputxeta porta una capa roja que li ha 

fet la seua iaia, capa que no agrada a ningú només a ella a això se li afegeix que 
Caputxeta porta ulleres i eixa xicoteta diferència també li portará problemes en els 
companys . 

 
 
3-Les pocions màgiques (prevenció drogodependències) no són el camí 

per a cap part. En este moment de l'obra apareix  “Llop”, Llop és un personatge 
marginal que apareix un mal moment a la vida de  Caputxeta, i intentarà  
convèncer-la  perquè prenga una poció màgica, poció que transformarà la xiqueta 
....Ja no necessitaria ulleres ni la seua capa roja....si pren la poció tot serà més 
fàcil…serà la millor …la més valenta…….Però l'amistat dels seus nous amics i el 
saber que la seua família la recolzarà  l'ajudara a decidir que és el que ha de fer, 
és el que fara que Caputxeta prega el camí correcte.. 

 

 3. VALORS A TREBALLAR. 
 
 
 
El respecte als majors. 
Les responsabilitats familiars 
El ser diferent.  
La dificultat de sentir-se un més en el grup. 
El camí més fàcil no és sempre el millor. 

 

LA NOVA HISTORIA DE CAPUTXETA ROJA 

 

Fitxa artística:   

-Actors-manipuladors: Puri Fariza, Pol Paul Juan Fran Saez  

-Tècnic llum i so: François Martinez. 

-Direcció: Puri Fariza. 

-Disseny d'escenografia  llums: Pako Alcántara.. 

-Disseny d'escenografia: Puri Fariza 

-Vestuari: Taller de Chon. 

-Disseny i realització de titelles: Puri Fariza. 

-Realització d'escenografia: Digital Grafic. 



-Autor: versió lliure de Pako Alcántara del conte de Charles 

Perrault. 

-Música i efectes de so: Francisco Garnelo. 

-Disseny cartelería i programes: Publi Plus 

-Fotografies: Vicent Escrivà. 

 

Condicions tècniques: 

 

-Públic: familiar i o infantil ( de 5 a 9 anys) .  

-Format: mitjà (3 actors-manipuladors).  

-Idiomes :valencià o castellà. 

-Espai escènic: imprescindible interior. 

-Espai escènic mesures:  5 m ample, 4 m fondo, 3 m alt. 

-Llum: 20.000 wts en 14 pc de 1000wts i tres retalls de 500wts.  

-So: 2 caixes, 1 CD,  1 etapa de potència,1 taula amb 3 canals mínim. 

Tres micros de solapa (el porta la companyia) 

-Càrrega i descarrega:2 persones mes un tècnic de sala . 

-Temps de muntatge: 5 hores, de desmuntatge: 2 hores. 

  


