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La Caputxeta  Vermella  ha  canviat  la  candidesa per  la 
mentida,  el  cistellet  per  un  bon  nick  en  un  xat   La 
Caputxeta  Vermella  ja  no  es  diu  Caputxeta  Vermella. 
Prefereix alguna cosa menys delatora, més suggerent. 
La Caputxeta Vermella viu ara de nit. No hi ha mare que 
l’enviï ni àvia que l’esperi. Gairebé ja no hi ha ni llops. 
La Caputxeta Vermella ja no vesteix de vermell. Vesteix 
de negre. Sempre. Mirada negra, roba negra... fins i tot 
negre el cor. És negre de dol. Dol per tot els llops que 
han mort. Dol per tots els homes honrats i bons. Dol pels 
homes  que  no  enganyen,  que  estan  feliçment  casats. 
Dols per tots els homes que s’han conformat i somriuen 
cada matí. Dol per tots els llops que s’han convertit en 
llenyataires. 
Ja no queden llops. Cap. Ja no hi ha ni un sol home al 
que  s’hagi  de  témer.  Ja  no  queda  ningú  que  pugui 
espantar a La Caputxeta Vermella.  I ella, ho lamenta. 
Ho  lamenta  ara  mateix,  quan  s’aixeca  del  llit  i  mira 
l’home que encara dorm. Ho lamenta al  matí,  quan es 
creua amb el seu veí del sisè a l’ascensor, ho lamenta al 
migdia, quan el cambrer del bar on menja ni tant sols es 
fixa  amb el  seu vertiginós escot.  Ho lamenta  cada nit 
quan als bars només hi troba borratxos.
Ho lamenta cada cop que ella intenta seduir un home i 
no li fan cas, quan ningú entén les seves insinuacions, 
quan els seus companys de feina es casen i les bromes 
malicioses  que  havien  compartit,  s’esfumen  amb  els 
anells. 
Ho lamenta a diari.     
La Caputxeta Vermella està perdent el seu interès pels 
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homes, per creuar el bosc, per jugar a la candidesa, a la 
mentida  de  la  innocència,  de  la  virginal  transparència 
roja. La Caputxeta Vermella està a punt de caure en una 
depressió. 
Cada dia es promet seduir a un home, tornar-li  el  seu 
estat animal de llop, el seu estat natural de maldat. Cada 
dia es promet transformar un bon llenyataire en un cruel, 
salvatge i misteriós llop i cada dia, fracassa. 
Ho ha provat tot. 
Ha  intentat  mostrar-se  dolça  quan  la  situació  i  la 
inexperiència  ho  requerien,  mostrar-se  salvatge  quan 
llegeix en els ulls de l’home una guspira de maldat que 
vol  aflorar,  ser  l’amiga  perfecte  quan  un  home  busca 
sexe fingint desconsol, ser tot allò que els homes sempre 
havien volgut. 
Però ja no hi ha homes. Ara els homes són de plastilina. 
Es deixen modelar  per  una Blancaneus qualsevol,  per 
Ventafocs rosses i Bellesdurments decadents. Es deixen 
enganyar, atrapar, casar i lligar.
Els homes han perdut la seva llibertat sota les faldilles de 
dones vulgars...  i  els que no s’han deixat caçar,  s’han 
tornat com elles. 
Ja no queda ni un llop. La Caputxeta Vermella el busca 
des que té ús de la raó i, com a molt,  ha trobat algun 
miratge,  algun llop  retirat,  algú  que preferia  a  la  seva 
àvia, algun dement.  
Quan alguna vegada li ha semblat que en trobava un, un 
veritable llop salvatge, capaç de tot per fotre un bon clau, 
boig pel sexe, per la seducció i la mentida, La Caputxeta 
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Vermella l’ha seduït. 
Al  despertar,  però,  només ha trobat  retrets,  llàgrimes i 
algun enamorament sense futur. 
La Caputxeta Vermella  no pot  conformar-se amb això. 
Sap que ha d’existir alguna cosa més... ho desitja... però 
està tant cansada de buscar! 
La Caputxeta Vermella no busca que l’adulin. Això tots 
els homes poden fer-ho. No busca que li diguin que és 
meravellosa o voraç o preciosa o que els seus ulls són 
com dos  fars...  La  Caputxeta  Vermella  n’està  farta  de 
cursileries! La Caputxeta Vermella vol que l’adulin amb 
les  mans,  amb  carícies  enceses  sota  les  estovalles 
d’algun  restaurant  car  enmig  de  la  gent.  Busca  que 
l’adulin  amb  mirades  devoradores,  amb  intencions 
clares,  amb claus d’una nit.  Busca sexe  i  busca foc  i 
seducció. Seducció de la bona, de la que només els llops 
poden donar.   
No busca enamorar-se. Podria enamorar-se de qualsevol 
i enamorar a qualsevol. Podria estimar l’home que dorm 
al seu llit, al seu veí del sisè, al cambrer que li serveix el 
dinar o als borratxos que troba a la nit.  
Enamorar-se és fàcil. El que és difícil és desitjar. L’amor 
pot durar sempre, però el desig s’apaga, el foc mor, el 
sexe decau i els cossos es podreixen sense això. 
La  Caputxeta  Vermella  està  començant  a  podrir-se. 
Necessita  un  llop.  Un bon llop.  Com els  que hi  havia 
abans. Com els que la miraven pel carrer quan era una 
nena vestida de vermella, com els que la seva mare li 
deia  que  existien.  La  Caputxeta  Vermella  busca  això. 
Busca desig, busca maldat i  busca mentida. Busca un 
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home capaç d’enganyar a la seva dona i a la seva amant 
i  anar-se’n  amb  ella.  Busca  un  home  que  sense 
conèixer-la, vagi cap a ella i li digui que la desitja, que vol 
mossegar-li els llavis. Busca alguna cosa més que males 
intencions  i  bromes  malicioses.  Busca  homes.  Homes 
sense manies. Capaços de donar plaer i  de buscar-lo. 
Homes que no els importi el que diu la societat sobre les 
jovenetes i tot els que no se’ls hi pot fer. 
Busca un home a qui no l’importi el seu estat civil o la 
seva  edat,  un  que  no  vulgui  enamorar-se  ni 
comprometre’s. Un que no li demani el número de telèfon 
per tornar a veure’s. Un que vulgui el que ella vol. 
Cada nit el busca. Cada matí. Cada dia. El busca a tot 
arreu. Al metro, a la feina, als bars i al carrer. El busca a 
les tendes, a Internet i als locals d’ambient. El busca amb 
la mirada, amb els llavis entreoberts,  amb seduccions, 
insinuacions i directes indirectes. El busca amb les mans 
hàbils i el cos esvelt. El busca amb la llengua i amb els 
batecs de l’ànima.
El busca però no el troba. No hi ha llops i ella ho està 
aprenent. 
Ara,  La  Caputxeta  Vermella  s’ha  de  conformar  amb 
futurs llenyataires. Algun amic jove, algun futur marit de 
Ventafocs. La Caputxeta Vermella no té més remei que 
acceptar que no hi pot fer més. Que si de tant en tant vol 
una mica de sexe, s’haurà de buscar un nòvio formal i 
fer-se  passar  per  una   Blancaneus,  com  marca  la 
societat.
El  seu  acompanyant  es  desperta  i  ella  li  somriu, 
maliciosa i despullada. Però ell  no reacciona. Busca la 
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seva  roba  i  demanant-li  perdó  per  allò  d’ahir  a  la  nit, 
demanant-li que no li digui res a la seva nòvia ni a ningú, 
surt corrent deixant-la insatisfeta. 
Cada dia igual. La Caputxeta Vermella ho lamenta. 
S’arregla  i  surt  al  carrer.  Radiant,  esplèndida.  La 
Caputxeta  Vermella  és  preciosa i  avui,  fins  i  tot  porta 
alguna  cosa  roja.  Els  complement,  que  aquesta 
temporada es porten en colors càlids. I els llavis. Dolços i 
resignats.
Mira a tot arreu, però ja sense buscar. Mira per rutina, 
per simple percepció de la realitat. Ningú es fixa en els 
seu cos, en la seva mirada plena de desig i de luxúria. 
Podria ser de qualsevol home interessant que li proposés 
alguna  cosa,  però  per  entendre  la  seva  mirada  i 
entendre-la  a  ella  i  entendre  que  ha  creuat  els  bosc 
massa cops, s’hauria de ser un llop... i ja no en queden. 
Entra en un bar desconegut i demana un cafè sol. Creua 
les cames amb lentitud i  comprova el  seu escot.  Està 
perfecte però ningú no se n’adona. 
El cambrer li porta el cafè i es fixa en els seus pits. Ella el 
mira ansiosa als ulls i intenta un mig somriure, però ell 
envermelleix i  escapa de la seva presència, atordit.  La 
Caputxeta Vermella pensa en la possibilitat del celibat i 
riu. Sola. 
De sobte nota una mà a la seva cama. Una mà càlida, 
ardent. Es gira per veure la cara del llop que ha estat 
buscant i el troba. De sobte, sense cap dubte. Llegeix en 
els ulls blaus de l’acompanyant el  desig tant de temps 
buscat, la luxúria tant de temps continguda i la passió i la 
maldat més pures que ha vist mai. 
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Nota com la mà experta comença a proporcionar-li plaer i 
ella sent per primer cop que és feliç. 
- Oblida’t dels llops, Caputxeta.... – li diu l’Alícia sensual 
mentre amb l’altra mà juga despreocupadament amb els 
seus rínxols rossos. 
I la Caputxeta Vermella... tanca els ulls i se n’oblida.
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