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La Caputxeta Galàctica, d’Insectotròpics, 

guanyadora del Premi BBVA de Teatre 2015, 

inicia la gira al Centre Cultural Terrassa  
 

 

 L’obra La Caputxeta Galàctica es representarà al Centre 
Cultural  Terrassa el proper divendres 15 de gener a les 20 h.  

 L’obra va guanyar el premi en la categoria de Millor 
Espectacle Teatral. 
 

 El Premi BBVA de Teatre està impulsat per la Fundació Antigues 
Caixes Catalanes i el Grup BBVA. 

 
 

L’espectacle guanyador del certamen, que va obtenir com a premi una gira per 

Catalunya valorada en 16.000 €, es representarà per primer cop el proper 15 de 

gener a la sala d’actes del Centre Cultural Terrassa. També ho farà en els 

propers mesos al Teatre Kursaal de Manresa, a l’Àtrium de Viladecans i a 

l’Atlàntida de Vic. 

El jurat del Premi BBVA va premiar de manera unànime La Caputxeta 

Galàctica «per ser un espectacle innovador i arriscat, amb una 

intel•ligent i acurada fusió de llenguatges, i una perfecta combinació 

de l’espai visual i sonor.» 

A cada representació de la gira, abans i després de l’espectacle, experts crítics 

de Recomana oferiran al públic una sessió d’anàlisi i comprensió de l’obra, 

donada la innovació que suposa aquesta representació. 
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La Caputxeta Galàctica, d’Insectotròpics 

La Caputxeta Galàctica és un espectacle escènic d’art multimèdia que versiona 

el conegut conte de la Caputxeta, oferint una visió singular del popular mite. 

Una proposta multidisciplinària que explota la barreja en directe del teatre, la 

pintura, el vídeo i la música i que ofereix una nova dimensió plàstica i 

escenogràfica que submergeix el públic dins l’obra. 

 

Insectotròpics és una companyia artística que neix el 2011 arrel de la unió 

d'artistes de diferents àmbits i llenguatges amb ganes d'experimentar en la 

creació col·lectiva. Insectotròpics investiga en la fusió i interacció de diferents 

disciplines com les arts plàstiques, la videocreació, la música, la poesia i el 

teatre-performance per a la creació dels nostres espectacles. 

 

Insectotròpics està format pels pintors Xanu i Eeeex, el músic Tullis Rennie, els 

video-experimentadors VVV, Laia Ribas i Maria Thorson i l'actriu i poetessa Mar 

Nicolás. 

 

Sobre el Premi BBVA de Teatre 
 

El Premi BBVA de Teatre 2015, convocat per la Fundació Antigues Caixes 

Catalanes (FACC) i el Grup BBVA (format per BBVA i CX), té com a objectiu 

donar suport a la creació teatral i a la difusió del teatre professional en 

qualsevol dels gèneres o estils. Es dirigeix a companyies teatrals. 

El premi consisteix en una gira teatral valorada en més de 16.000 euros (la 

dotació més important del país en la seva categoria) per alguns dels principals 

teatres de Catalunya. 
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Les dades 

Data: divendres, 15 de gener de 2016 
Hora: 20 h 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara 340, Terrassa 
Preu: 12 euros 
Venda d’entrades:  

Taquilla i Telèfon 93 519 70 39 (de dimecres a dissabte, de 16h a 20h) 

Per internet www.fundacioct.cat 

 

Per a més informació, consulteu:  

www.fcaixescatalanes.cat  669888316 · comunicacio@fcaixescatalanes.cat   

www.fundacioct.cat 649659840 · comunicacio@fundacioct.cat 

 

Podeu veure una sinopsi de l’obra en el següent link: 

 

https://vimeo.com/insectotropics 
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