
No et perdis el musical més Rocker!!!
El clàssic conte de la Ventafocs viatja en el temps i pren  
forma de musical per explicar-nos aquesta coneguda història. 
Sens dubte, la musica i el ball seran els protagonistes.
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El principal teló de fons de la nostra història gira entorn a la igualtat d’oportunitats. La nostra heroï-
na, la Ventafocs, decideix anar al ball de final de curs malgrat tots els entrebancs i dificultats. No 
és fàcil, ja que no hem d’oblidar que l’espectacle està ambientat en els anys 50, una dècada en 
què les dones gaudien de poques llibertats socials i personals. 
Però la Ventafocs lluitarà contra corrent per demostrar que els drets socials comencen pels drets 
personals. Ella evidenciarà que les petites accions individuals són fonamentals per encapçalar 
qualsevol revolució social. 
No només ella: la resta de protagonistes de l’espectacle també viuran, a la seva manera, una petita 
revolució personal que els farà propietaris dels seus propis actes i decisions, tot enriquint la seva 
capacitat de raonament i desenvolupament personal.
TTanmateix “La Ventafocs” també planteja altres raonaments, com la voluntat d’autosuficiència o la 
persecució dels somnis i els anhels personals i professionals. En aquest sentit juga un paper fona-
mental el concepte de poder social. Qualsevol persona, també la Ventafocs, compta amb la capac-
itat necessària per qüestionar les normes sempre que aquestes no hagin estat consensuades 
col·lectivament. La democràcia social és, per tant, present també en aquest espectacle.
I tot plegat sense oblidar la solidaritat, la competitivitat sobre un mateix, i no contra els altres, o la 
raó com a argument vencedor sobre qualsevol agent de distància i opressió.

SINOPSI
DotzeDotze de la nit: la Ventafocs perd la sabata que la Fada Madrina li ha proporcionat 
per anar al Ball de Màscares de l’últim curs. En Sam, el catcher de l’equip de beis-
bol de l’institut, coneix una noia misteriosa de la qual queda bojament enamorat. 
Netejar, rentar i cuinar són les tasques imposades per l’autoritària madrastra que 
menysprea la voluntat que té la nostra heroïna de voler prosperar. Els protago-
nistes de la nostra història s’adonen que hi ha un objectiu que els uneix:  aconse-
guir la beca d'estudis musicals de la Universitat de Julliard. En Sam mourà cel i 
terra per retrobar-se amb la noia, aconseguir la beca i  viatjar junts per fer realitat 
els seus somnis. 



ENLLAÇ VIDEO

FITXA ARTÍSTICA
Text i Direcció: Dani Cherta
Música Original: Keco Pujol
Escenografía: Ximo Díaz
Vestuari: Antonio Harillo
Audiovisual i I·luminació: Ramsés Moraleda
Intèrprets: Intèrprets: Anna Cartoixà, Roger Sahuquillo, Jordi González, Guillem Martí, 
Alícia Olivé i Dèlia Benito

https://www.youtube.com/watch?v=BANMJmYXFZc

