
Un espectacle de



Luca vol dur els cabells llargs, i es 
posa una preciosa perruca blava.  

A casa i a l’escola es genera 
rebombori, perquè pensen que els 
cabells llargs són de nenes. I si ell 

és un nen… les coses es 
compliquen. Li donem un cop de 

mà? 



A vegades, tendim a pensar que els infants viuen en una altra dimensió, 
separats de nosaltres, els grans, en un estadi previ d’innocència perpètua, 
sense cap mena de conflicte. 
Això, és una idealització molt ingènua creada perquè els adults visquin la 
fantasia que els nens i nenes són invulnerables, essencialment bons i, en 
certa manera, inacabats. 

A vegades, tendim a pensar que hi ha temes que els infants no poden 
entendre,  realitats que els poden superar i a les que no poden fer front…  
Davant d’això els adults prenem sovint dos únics camins: no afrontar amb 
ells temes complexos, abonant el terreny perquè hi arrelin els prejudicis i 
idees simplistes; 

o bé cridar al món que cal urgentment més educació, sensibilització, 
prevenció! seguint projectant en els infants allò que els adults encara no 
ens atrevim a explorar.



Lluny d’aquestes mirades, amb La Perruca 
reivindiquem un teatre per a tots els públics 
atrevit, fresc i sense tabús, que vagi molt més enllà 
de l’entreteniment ensucrat i abordi temes 
complexos: sense tractar els nens com si fossin de 
vidre, ni als adults com si ho tinguessin tot resolt.

Carregat de varies capes de lectura, que atrapen 
a petits i grans, La Perruca aposta per donar 
protagonisme a les ments dels infants que, des de 
la seva creativitat sense filtres, transformaran la 
realitat social que planteja la història, cap a noves 
maneres d’interpretar-la. 



Luca vol dur els cabells llargs. La seva mare fa mans i 
mànigues per aconseguir tallar-li... no vol que li diguin 
que és una nena. I se surt amb la seva! Luca no entén 
perquè els cabells llargs són de nena, i els cabells curts 
són de nen. Al sortir de casa, es troba una perruca molt 
especial que li queda genial. Quan arriba a l’escola els 
companys i companyes de classe se’n riuen perquè 
sembla una nena! La mestra s’enfada i vol parlar amb la 
seva mare… què pot haver passat? D’on ha tret Luca 
aquesta perruca? 

La professora pensa que en Luca té un problema 
psicològic, el pare de la seva millor amiga que és una 
pena que en Luca “hagi sortit així”, el monitor ja el vol 
operar... I Luca acaba veient que això dels cabells curts o 
llargs genera molt rebombori. Nota tristor i una mica de 
ràbia... L’ajudem a canviar la història?



La Perruca aborda un tema potent com són les Identitats de 
Gènere i la Transfòbia en la infància, de forma original i 
gens moralitzant. 

Les nenes tenen vulva  i els nens, penis. 
Les nenes porten el cabell llarg i els nens, el cabell curt. 

Les nenes se senten nenes i els nens, nens. 

És així? Ens diuen que és així? Ho vivim així? 
Podem pensar que hi ha diferències biològiques que 
determinen com són els nostres cossos, les nostres maneres de 
fer, sentir i desitjar. O bé podem pensar que aquestes canvien 
en funció del nostre context històric, social i cultural. O que és 
una mescla de cadascuna…

En la història d’en Luca, descobrirem que en el món dels infants 
s’hi colen el dolor, els judicis i les contradiccions del món 
dels adults. El “problema” d’en Luca són les línies invisibles que 
etiqueten i classifiquen;  són les violències, el desconeixement i 
els tabús dels adults. 



Però veurem també com el món dels infants és 
inabordable: Com davant aquesta realitat, poden 
pujar a l’escenari, explorar els límits del gènere, i 
anar molt més enllà…!

Des de l’humor, l’emoció i la crítica, 
personatges i públic explorarem en directe les 
opcions i contradiccions existents en cadascú de 
nosaltres, per a entendre-les des d’una mirada 
global… i donar vida a altres mons possibles, 
sovint difícils de veure.  



Disseny de so i Llums | Belén Fernandez
Escenografia | Agustín Santoyo
Vestuari | Cinta Moreno
Producció | NUS Cooperativa
Fotografia | Irene Colell / Lara M. Pascual

Repartiment | Mireia Scatti, Miquel Simó,  Magalí Permanyer / Rocío 
Manzano

Direcció | Rocío Manzano

Dramatúrgia | Cristina Cordero

Continguts pedagògics | Andrea Calsamiglia, Magalí Permanyer

Idea original | NUS Cooperativa. Inspirat en el conte “La Peluca 
de Luca” de La Naturadora, Vicent Poquet, Eltakataka



Durada | 75’
Nombre d’assistents | de 20 a 100 (màxim)
Edat recomanada | A partir de 7 anys. Teatre per a tots els públics. 
Espai | Interior
Muntatge | 3 hores
Desmuntatge | 1 hora

Llums Programació i control
- Taula programable 12 canals
- Dimmer amb 12 canals dobles
- Llum de sala regulable

So | Entrada a P.A. per minijack

Projector
- 12 PC 1Kw
- 4 Fresnels 1Kw
- 6 PAR 64
- 1 Retall
- 2 Panorames Simètrics



NUS Teatre té una trajectòria de gairebé deu anys barrejant professionals del teatre, de l’àmbit social, les TIC i 
la recerca, amb sis espectacles i vora 300 actuacions per Catalunya i la resta de l’estat.

Ens agrada explorar els límits, tergiversar formats, combinar disciplines... Barrejar les nostres eines, per fer 
visible allò invisible, per sacsejar sense moralitzar.

Vivim el Teatre com una eina de transformació social què, més enllà de les temàtiques que aborda, crea una 
nova forma de relacionar-nos amb els espectadorxs per fer front als reptes socials. Entenem que totxs som 

teatre! i el teatre com un espai de llibertat  on integrar formes diverses d’interpretar la realitat i generar nous 
imaginaris.  Un espai per provar i construir, en el que la creativitat col·lectiva sigui motor per passar del discurs 

a l’acció. 



Tràiler vimeo.com/294127935
Teaser vimeo.com/288687749

T

www.nus.coop

617 170 944

https://www.google.com/url?q=https://vimeo.com/294127935&sa=D&ust=1564402717678000&usg=AFQjCNE2wCxXwnKVUlj11FYfF1JJYcJ0qw
https://www.google.com/url?q=https://vimeo.com/288687749&sa=D&ust=1564402717678000&usg=AFQjCNGej5kYk6qynAVXcEZviQvHpSNKXQ
https://www.google.com/url?q=http://www.nus.coop&sa=D&ust=1564402717679000&usg=AFQjCNF5tNlMa1YoChO5O7KuwjDKOxJjxQ
https://www.google.com/url?q=http://www.nus.coop&sa=D&ust=1564402717679000&usg=AFQjCNF5tNlMa1YoChO5O7KuwjDKOxJjxQ

