


Espectacle infantil musical per tota la família

 SINOPSIS:
BERTA, es el nom de la nostra protagonista, i la generació mes jove 
d'una saga de dones, que han estat enganyades i cruspides per llops.

                                                                        Podrà la nostra protagonista                      
lliurar-se d'aquesta lacra que 
persegueix a aquesta família? 

Trobara un caçador que
 l’alliberi d'aquesta situació?

Escoltara els consells 
que li donaran? 

Vina i ajuda-la.



PERSONATGES

L’AVIA: Es la 1ª generació 
d’aquesta saga. La primera 
caputxeta que va patir el 
tràgic accident de ser cruspida 
per un Llop. Ara ja es un pel 
vella i la seva memòria i el 
constipat que porta potser li 
passa males passades.

CAPUTXETA: La nostra 
protagonista. Divertida, 
somiadora, valenta. Es la 3ª 
generació de Caputxetes que 
intentara escapolir-se de la 
trampa del Llop. La seva 
innosencia i confiança amb la 
gent, potser li passa una 
mala jugada.

LA MARE: Es la 2ª generació 
d’una família marcada per la 
desgracia de ser enganyades i 
cruspides per un llop. Peró es 
una mare, i intentara aconsellar 
a la nostra protagonista perquè 
no li passi el mateix que a ella.



CAÇADOR: 
Es Ornitòleg, i en 
aquest moments 
presentador d’un canal 
d’aventures. Es un 
apassionat de la seva 
feina. 
Serà un bon candidat 
per ajudar a la nostra 
protagonista? 
O potser no 
aconseguira salvar-la 
en aquest ocasió?

LLOP: Es el típic Llop de conte de Caputxeta, de fet es el 
primigeni Llop del mític conte, el que va cruspir-se a 
l’autentica avia i en aquell moment la Caputxeta, ara la 
nostre Avia. 

           Podrà aconseguir menjar-se 
           la 3ª generació de caputxetes? 
         
                        Conservara la seva 
                        seducció i el seu enginy?



FOTOS
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Condicions tècniques mínimes necessàries per dur a terme 
l'espectacle. 

• 10.000 watts de llum.

• 500 watts de so.

• Connexió 3 micros inalambrics

• Espai escènic de 6m. d'ample per 6m de profunditat.

• En cas que sigui a l'aire lliure la tarima hauria de  ser de 7m. 
d'ample per 6m. de profunditat.

• Càmera negra (si no n’hi ha, s’ha de notificar a la companyia)

NECESSITATS TÈCNIQUES



La companyia T. GRÀCIA està composta per professionals 
il · lusionats, motivats i compromesos amb el treball. Tots 
amb extensa formació i experiència en interpretació, cant 
i dansa.

Després de diversos anys col · laborant amb diverses 
productores i companyies de teatre com FOCUS, STAGE, 
ROMEA, MAG LARI, TRICICLE, LA CUBANA, TRESxTRES i 
companyies de format de públic familiar, vam decidir 
crear T-GRÀCIA, com a plataforma que ens donés 
identitat per seguir col · laborant amb altres companyies 
però que també ens permetés crear els nostres propis 
projectes.

QUI SOM

Actualment la companyia està liderada per 

Albert Gràcia Martí.



CURRÍCULUM VITAE

ALBERT GRÀCIA MARTÍ
Cantant, Actor, Regidor en diverses produccions.

Algunes de les experiències professionals són:

Teatre per adults
2011- 2012: El Rey León (Pumbaa)(Teatre Lope de Vega de Madrid)(Stage) 
2010: Deixeu-me un tenor (Tito Merelli) (Kursaal Manresa)
2009: La Bella & La Bestia (cover Bèstia i Gaston) (Stage. BTM)
2008: Fragil, el musical (Toni) (dtor. Carles de la rosa- Fira de Tarrega) 
2007: El duo de la Africana (dtor.Xavier Albertí-Teatre Lliure)
2006: Hop!era (dtor.Jordi Purti-Toni Alba/Focus)
2005: Carmen (de Bizet) (Companyia Josè Luis Moreno) 
2003: La Generala (dtor.Paco Mir/ 3xtres)
2002: Gaudí (el musical de barcelona)(Focus)
2001-2002: Una Nit d'Òpera (dtor. Jordi Milán-La Cubana) 
2000: L'Hort dels Cirerers (dtor. Lluís Pascual/ Teatre Lliure)

Teatre familiar
2012 Berta La Caputxeta Vermella (un conte cantat)(Cia-T-Gràcia)
2011 La Rateta Presumida-Centre Estetic (Cia-T-Gràcia)
2010 L’aneguet lleig (un viatge musical)(Cia-T-Gràcia)
2009: El Llop i les 7 Cabretes,i la Caputxeta? I els porquets?I?(Cia-T-Gràcia) 
2008: 20.000 Llegües de viatge submarí (Companyia Veus-Veus)
2007: Joan sense por (Companyia catacrac)
2006: Peter pan (Companyia catacrac)
2004-2006: El petit Dalí (dtors.Benjami Conesa-Albert Gracia)(T.Poliorama)
2005: La espada màgica del rey arturo (Companyia Veus-Veus)
2003-2004: Tambors de Pau (Companyia Urubu)
2000-2002: Hansel i Gretel un conte cantat (Companyia Flic Flac) 
2001: La Bella i la Bèstia (Companyia Flic Flac)



info@tgracia.net

albertgracia@tgracia.net

Albert Gràcia

696 179 360

PER CONTACTAR AMB 
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