
ESPECTACLE FAMILIAR  La segona proposta de la temporada infantil d’Imagina’t, que enguany celebra el 40è aniversari, va portar ahir a la
Plana de l’Om un total de 340 persones en dues funcions d’un espectalce de titelles que reinventa el clàssic de la Caputxeta Vermella 
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Qui no coneix la histò-
ria de la Caputxeta
Vermella? És un clàs-
sic entre els clàssics.
És, en paraules d’Olga

Jiménez, integrant de la compa-
nyia Estaquirot Teatre, un conte
de capçalera. «Nosaltres els ano-
menem així, perquè són els pri-
mers que s’expliquen. Normal-
ment no fem mai contes tradicio-
nals, però l’any  vam fer El Pa-
tufet i després Els Tres Porquets, La
Rateta i La Caputxeta, que és del
. Intentem agafar la història
amb els personatges principals
però li donem un toc diferent per-
què no sigui tan lineal», explica. 

Però la companyia Estaquirot
Teatre, de Vilanova i la Geltrú, va
començar molt abans: concreta-
ment, el . Actualment acu-
mula  anys de trajectòria i a
Manresa ha actuat en tots els es-
pais possibles: Kursaal, Conserva-
tori, Carlins i Sala Ciutat. Ahir ho
feia a l’auditori de la Plana de
l’Om, dins de la programació fa-
miliar d’Imagina’t, amb dues fun-
cions matinals plenes a vessar.

Quan s’apaguen els llums i co-
mença l’espectacle, la companya
d’escena d’Olga Jiménez, Núria
Benedicto, es pregunta encurio-
sida si realment la Caputxeta es

diu així. «Mira que conec noms
de nena: Maria, Núria, Marta...
però Caputxeta Vermella? Avui
l’hi preguntaré». I així, la titellaire
descobreix que en realitat es diu
Maria Teresa, però que li agrada
més que li diguin Caputxeta. 

Instants després, el públic co-
neix més detalls de la vida familiar
de la protagonista. La seva mare,
modista, remuga enfeinada men-
tre cus. La nena s’avorreix i deci-
deix dissfressar-se, i l’àvia, molt
refredada, se’n va a cal metge.

Seguint el fil argumental ja co-
negut, el conte incorpora la inte-
racció entre titellaires i titelles i
se centra en les escenes prèvies
al trajecte de la Caputxeta cap a
casa de l’àvia. Malgrat ser un es-
pectacle infantil, també hi ha petits
detalls que fan riure als pares:
«no sé per què hem de fer el llit si
es torna a desfer», diu la prota-
gonista en un moment de l’obra.
«La mare sempre té feina», es
queixa més endavant. «Sola i au-
tònoma, què vols que faci?», li
respon la titellaire.

En el camí cap a veure l’àvia, la
nena no només topa amb el llop:
també es troba una fira plena
d’atraccions i s’hi entreté una es-
tona. El llop, per la seva banda,
intenta arribar a casa l’àvia amb
diversos mitjans de transport: una
bicicleta, un globus d’heli i fins i
tot una catapulta. I el caçador que
exerceix de salvador, en Ramonet,
resulta ser un amic boletaire.
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La Caputxeta Vermella
es reinventa per
seduir a grans i petits
La veterana companyia Estaquirot Teatre
omple a vessar la Plana de l’Om amb una
versió actualitzada del clàssic conte infantil
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La versió del popular conte es va poder veure ahir al matí a l’auditori de la Plana de l’Om en doble funció
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El  d’octubre del  es va
fundar l’entitat Imagina’t, motor
de la programació familiar a
Manresa. Enguany es complei-
xen  anys d’aquella data i és
per això que aquesta no és una
temporada qualsevol. De mo-
ment, el d’ahir era tan sols el se-

gon espectacle dels  que s’han
programat fins a mitjan abril, però
tal com reconeixia Joan Vilà, res-
ponsable de l’entitat, el públic està
responent molt bé. «Estem molt
contents. En la proposta per a na-
dons de la setmana passada vam
omplir tres sessions de  perso-
nes cadascuna, i avui n’han vingut
. Al matí quedava alguna en-
trada però s’han acabat exhau-
rint», explicava.

La idea d’aquest any, segons
Vilà, és «combinar companyies
veteranes, com Estaquirot Teatre,
que fa anys que fan espectacles fa-
miliars i que han actuat molts

cops a Manresa, amb altres
d’emergents que comencen».

Aniversari
Pel que fa als actes de celebració
dels  anys, Vilà destaca la reunió
d’una comissió amb companyies,
promotors de l’entitat i  «gent que
venia de públic quan eren nens i
ara ja són pares». «A part de la pro-
gramació habitual, es faran un pa-
rell de taules rodones per valorar
l’evolució de la programació fami-
liar a Catalunya, i el dia  d’octu-
bre es farà una projecció de La
Ventafocs, la primera pel·lícula
que va projectar l’entitat Rialles».

«Aquest any la idea és combinar
companyies veteranes i emergents»

Joan Vilà, responsable
d’Imagina’t, valora molt
positivament l’inici de la
temporada dels 40 anys
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Un moment de l’espectacle «Barrock Shop» que s’ha pogut veure durant quatre dies al teatre Kursaal

Un total de . persones han
anat a veure els darrers dies algu-
na de les quatre funcions progra-
mades de la Innocentada de Man-
resa, que aquest any arribava a la
seixantena edició i que s’ha cele-
brat al teatre Kursaal. La darrera
sessió de Barrock Shop (el nom
que rebia enguany la clàssica farsa
manresana) es va fer ahir a la tarda
i és la que va aplegar més públic:

 espectadors en total, que van
omplir més del  del teatre. La
segona funció més seguida va ser
la de dissabte a la nit, amb  per-
sones. Finalment, a les sessions de
dijous i de divendres al vespre hi
van acudir, respectivament,  i
 espectadors. Barrock Show
era una adaptació de Joan Torrens
de l’obra del  d’Agustí Soler i
Mas, i ha deixat el llistó molt
amunt entre el públic.
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Gairebé 1.800 espectadors han
vist la Innocentada de Manresa


