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Fitxa Artística
Quin tipus d’espectacle és?

Gènere de l’Animació Infantil i 
Contes.

Qui hi pot participar?

Va adreçat a un públic de 3 a 12 anys i també és un es-
pectacle familiar (infants, joves i adults).

Durada

Variable, entre 45 minuts 
i 1,15 hores.

De què va l’espectacle?

Una estona plena de contes, cançons i danses relacionades amb la diada de Sant Jordi i el dia del Llibre, on es convida 
a participar a petits i grans en un jocs de complicitats, diversió i alegria. Tothom hi té el seu protagonisme al ritme en-
comanadís de la música i els recursos d’animació que hi posa l’Oriol Bargalló. La festa està garantida!

Quins músics hi toquen? 

Oriol Bargalló: veu, guitarra, banjo de 5 cordes (tocat a 
l’estil freeling), kazoo i efectes de veu.

En quin espai es recomanar fer l’espectacle? 

En places, patis o sales grans d’escoles, carrers, boscos, 
teatres…Qualsevol lloc que sigui espaiós i sense obstacles.

Quina música sona? 

La major part del repertori està format per cançons i danses pròpies de l’Oriol Bargalló, 
però també està farcit d’altres temes populars, tradicionals i d’estil folk-country. S’expliquen 
contes participatius que demanen la complicitat del públic..

Què més s’ofereix? 

Per a escoles, esplais, 
agrupaments o altres 
centres educatius es pot 
demanar un cançoner 
didàctic amb propostes 
pedagògiques de cada 
cançó. 

El cor de l’espectacle

La idea i guió, així com la pro-
ducció artística de l’espectacle 
són de l’Oriol Bargalló.

Algunes cançons… 

Cançó de Sant Jordi, La llegenda del drac, La dansa de la 
Terra, la cançó de la felicitat, la rumba dels colors, la festa 
divertida, la Margarideta, …i moltes més!

Fitxa Tècnica

Quin entarimat cal?

Una tarima mínima de 3 x 4 
metres, i 1 metre d’alçada.

Presa de corrent

De 2 a 3 kW i 220 V

Què ho fa sonar tot?

Un equip de so propi,  de 300 
fins a 1.000 Watts de potència.

I si cal iŀluminació?

Equip de llums propi 
(preu a part).

Temps per muntar i provar so? 

Uns tres quarts d’hora.

I per desmuntar?

Una mitja hora.

Altres necessitats tècniques...

Cal que la furgoneta pugui accedir fins a peu d’esce-
nari, i que hi hagi una persona de responsable de con-
tacte a l’arribada de l’Oriol.

Preu aproximat (2013)...en podem parlar...

350 - 400 €

Drac llegit, Sant Jordi cantat


