
I N H A B I T A N T S  P R E S E N T A  :

L U D E R E
E S C R I T  I  D I R I G I T  P E R  M A R C  R O S I C H



L U D E R E
OBJECTIUS

Ludere és un espectacle teatral de la companyia
InHabitants escrit  i dirigit per en Marc Rosich  i basat
en la història de la Caputxeta Vermella. 

Sovint, als relats populars, apareixen realitats
esfereïdores, violència normalitzada, estereotips i
missatges controvertits. En el cas de la caputxeta,
culpem a la nena de ser devorada pel llop, d’anar per
un camí poc segur o parlar amb desconeguts.
Acostumem a fer el mateix amb les víctimes
d’agressions sexuals, culpant-les d’anar soles, mal
vestides o per zones perilloses. 

Així doncs, Ludere, pren com a punt de partida aquest
conte, amb la finalitat de projectar a escena
situacions d'assetjament sexistes. Això sí, mai de
forma grollera o explícita; l’espectacle aborda els
temes des  d’una perspectiva subtil, adequada per
infants i joves, per donar peu a la reflexió i al debat.

L'objectiu del projecte és explicar una història, tot
utilitzant la màgia del conte i una posada en escena
multidisciplinar (teatre de text, teatre físic i cançons
populars), que evidenciï la necessitat de canvi del
model de masculinitat que promou i legitima la
violència de gènere.



s i n o p s i

"Un bosc, la casa de l’àvia, un camí d’anada i un
perill: no retornar mai més. Es fa de nit a poc a poc,
tot és fosc, però uns ulls vigilen: els llops estan
afamats. 

Ludere proposa un joc entre els boscos. Una segona
lectura del conte de la Caputxeta Vermella. Una
barreja de ficció i realitat. Un reclam per un futur
segur, lliure de llops".



La posada en escena de l'espectacle parteix d’una
dramatúrgia textual que es complementa amb el
treball de manipulació d’objectes i  coreografies. 

Cal que el públic se senti immers en l’aventura de la
Caputxeta al bosc; un bosc que es troba agitat, en
constant moviment. 

Per tal de recrear l'acció d'aquest espai, s’utilitzen 
 soques marrons naturals, tarimes, taulells de fusta i
fulles seques. A través de la manipulació d'aquests
elements es van creant els diferents espais i
atmosferes de l'espectacle. 

En la línea d’aquesta cerca de varietat, es troben la
música i les cançons populars, que li donen el batec a
la peça. S'escoltaran sons de les profunditats del
bosc i melodies de la nostra infantesa (en directe).

P O S A D A  E N  E S C E N A



F I T X A  A R T Í S T I C A

-Idea original:

Sònia C. Ignes, Enric Blasi

-Direcció:

Marc Rosich

-Dramatúrgia:

Marc Rosich 

-Disseny d’il�luminació:

Marc Espinosa

-Disseny de l'espai sonor: 

Ramon Creus

-Disseny escenogràfic i construcció:

Quim Roca (Assessorament Joan
Pena)

-Disseny de vestuari i confecció: 

Olga Cuito

-Intèrprets

Caputxeta: Sofia Colominas

Llops: Quim Roca, Erik Varea i
Paula Honrubia/Miquel Rodríguez

Mare, amiga, àvia i llenyataire:
Marta Mora

Personal tècnic:

Marc Espinosa

Producció:

Companyia InHabitants (Miquel
Rodríguez)

Manager i Distribució:

Companyia InHabitants (Quim Roca)

Assessorament del projecte:

Enric Blasi (Companyia de Comediants
La Baldufa),  Ramon Molins (Zum Zum
Teatre), Cristina Garcia i Jordi Pedrós
(Campi Qui Pugui  Produccions) i Joan
Pena (Plancton Escena).



F I T X A  T È C N I C A

Edat recomanada:   
 Tots els públics a
partir de 8 anys.

Presentations are
communication tools that can
be used as demonstrations,
reports, and more.

Durada de
l’espectacle: 65
minuts.
Presentations are
communication tools
that can be used as
demonstrations, reports,
and more.

Número
d’actors/actrius: 5
Presentations are
communication tools
that can be used as
demonstrations, reports,
and more.

Número de
tècnics: 1 

Espai escènic:
L’espectacle té dues
opcions d’exhibició:

-Peça teatral de Sala.
Públic a la Italiana.
"Càmera negra"

-Exterior. Peça teatral
en un espai a l’aire
lliure (preferiblement un
espai natural o de
bosc).

https://1drv.ms/b/s!AsDSQSnIhRY0gh6sIslm9BaaxFHv?e=yP7n9B

Per veure la Fitxa Tècnica completa, fer clic a l'enllaç següent: 



Afegim a continuacó  el vídeo trailer del espectacle: 
https://youtu.be/vZ29fryUQzg



Un dels espais ideals per la representació de la peça 'Ludere' és el d'un bosc o
espai rural/natural. 

D'una banda, perquè la major part del conte original de la Caputxeta Vermella té
lloc en un bosc. Habitar aquest espai, doncs, garanteix la connexió directa i la
relació íntima del públic amb un indret pràcticament idèntic a aquell on es va
originar el conflicte o la història que ha donat lloc a la peça teatral. 

L'estètica de natura viva es trobarà en consonància amb el tema i la
dramatització de la peça. Peça i espai establiran una relació de simbiosi,
retroalimentació. No es tracta d'un espai exclusivament decoratiu: s'estableix un
diàleg constant entre contingut escènic (acte teatral) i espai natural.

A continuació proposem un seguit de condicionants òptims per la realització del
site specific:

-Hora de representació: Capvespre (de 19:30h a 21:30h, depenent de l'estació de
l'any). Per poder gaudir a temps real de la transició lumínica proposada per
l'espectacle.

-Mesures òptimes d'escenari: 8m amplada x 6m fondària

-Terreny òptim de muntatge: terreny llis i pla (pel muntatge escenogràfic)

-Requeriments tècnics mínims: Presa de corrent pròxima o accés a presa de
corrent per connectar tot el material tècnic.

site specific



I N H A B I T A N T S
InHabitants és un grup d’actors i actrius d’entre 20 i 24 anys que neix
l’any 2018. La companyia es crea de manera espontània (com a espai
de joc i experimentació entre companys/es) i acaba convertint-se en un
projecte de vida.

El grup duu a terme els seus processos creatius a l’espai de creació
MARBI (Partida Bova, 7, Lleida), on s’envolta de professionals del sector
teatral lleidatà. Això permet l’exposició de la companyia a un
aprenentatge constant i la creació d’una xarxa de col�laboracions
recurrents.

InHabitants pretén la creació d’espectacles d’alta qualitat artística per
a tots els públics amb un missatge crític sobre la societat actual.
L’objectiu primordial és que l’espectador/a abandoni el teatre amb dues
coses: una reflexió i un bri d’esperança.

Fins al dia d'avui, la companyia ha estrenat els espectacles “Tempo” i la
trilogia de microteatre “Calcetes”. Actualment, InHabitants es troba en
procés de creació de “Ludere”, “Ellena” i “La persistència dels
mosquits”.



C O N T A C T E
Correu electrònic:

cia.inhabitants@gmail.com

Web i xarxes:

www.ciainhabitants.com/ca

-Instagram: @cia.inhabitants 

-Twitter: @ciainhabitants  

-Facebook: Cia InHabitants

Telèfon:

Quim Roca Caimons:

659890498

Erik Varea del Pino:

628503510


