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Había unha vez unha nena moi xeitosiña que vivía nunha aldea, preto dun bosque.  
Chamábanlle Carapuchiña, ou Carapuchiña Vermella, porque a súa avoa, que vivía  
noutra aldea dos arredores, regaláralle unha capa desa cor, cunha carapucha para o frío… 
 
 

Detalles que ata agora pasaran desapercibidos sobre a 
vida cotiá de Carapuchiña -a súa torpeza para a 
costura, a súa fama de larpeira, a súa curiosidade 
extrema- saen á luz nesta obra. Froito dun intenso 
labor de investigación, Rodríguez Almodóvar non 
escatima en detalles: conversas entre nai e filla, entre 
nena e lobo, están fielmente plasmadas…  
 

Así, desentraña escrupulosamente o plan do malvado 
animal para devorar a unha Carapuchiña que se 
describe como unha cativa inocente e temerosa á vez, 
aínda que habilmente astuta ao final do conto. Cunha 
linguaxe descriptiva e abundantes pinceladas poéticas, 
o autor non elude evocar paisaxes características do 
relato clásico: “avoíña, que uñas tan grandes tes, que 
ombros tan anchos, que nariz…”. 
 

O traballo do autor, afondando nas moitas versións 
que circulan por todo o mundo sobre as peripecias de 
Carapuchiña, queda plasmada nesta “verdadeira 
historia”, con personaxes tan trascendentais para un 
desenlace feliz como o gato da avoa.  
 

O clasicismo narrativo contrasta co aspecto rompedor 
e vangardista das ilustracións, que destacan polo seu 
estilo rústico e contundente: esta Carapuchiña podía 
ter saído do garabato dun neno e o lobo podía ter 
fuxido dun cadro de Picasso. Vermello, branco e negro 
é a gama cromática fundamental das composicións, 
elaboradas con técnicas específicas nas que se 
evidencia un traballo de experimentación previo. A 
paisaxe adquire un gran protagonismo, compartido coa 
expresividade dos personaxes: a representación de 
Carapuchiña sorprenderá en todas as páxinas do libro. 
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