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QUE PETI LA PLAÇA !
Que peti la plaça!! Té com a premisses les mateixes que tots els nostres espectacles
d'animació: participació total de la totalitat del públic, gresca, molt moviment i qualitat de
les seves cançons i danses.

Que peti la plaça!! Compta amb nous temes, escrits i composats pels membres de la
companyia, tots ells amb una base musical molt marxosa amb una gran varietat de ritmes
i estils.

Que peti la plaça!! Segueix un ritme de videoclip per així captar el públic més juvenil. No
hem deixat de banda les qüestions psicomotrius ni de comunicació, treballant totes les
parts del cos i jugant amb tots els companys, nens i nenes que hi ha a la plaça, els
coneguem o no. Per acabar tampoc oblidem la relació pares-fills provocant insistentment
que comparteixin els balls i una bona estona de gresca i música.

Que peti la plaça!! Una escenografia feta amb inflables, uns titelles gegants molt
galàctics, pilotes enormes, un vestuari elegant i modern i una marxa interminable.

FITXA ARTÍSTICA
TÍTOL: Que peti la plaça
GÈNERE: Animació musical infantil
LLENGUA DE L’ESPECTACLE: Català o castellà
DURADA: 60 minuts
DIRECCIÓ: Jordi Granell
COMPOSICIÓ MÚSIQUES I LLETRES CANÇONS: Rubén Satorra, Robert Riu, Geppeto
Mateu, Jordi Granell i Sònia Ardanuy
DISSENY I CONFECCIÓ VESTUARI: Xip Xap
DISSENY I CONSTRUCCIÓ DE ESCENOGRAFIA INFLABLE: Quim Guixà
INTÈRPRETS: David Vall (bateria), Santi de Pablo (guitarra), José Ramón Ibaceta (baix),
Jordi Granell (cantant animador)
PRODUCCIÓ: Xip Xap S.L.

FITXA TÈCNICA
•

Escenari de 8 x 6 m

•

Presa de llum a peu d’escenari de 4000 w a 220 v

•

Descàrrega directa a l’escenari amb la furgoneta

•

Vestidor per a 5 persones amb lavabo i aigua corrent

Temps de muntatge: 1,5 hores
Temps de desmuntatge: 1 hora

PRESENTACIÓ DE LA COMPANYIA XIP XAP
Xip Xap neix com a Companyia l’any 1983 a la ciutat de Lleida. El nostre treball sempre
ha estat dirigit per a tots els públics, posant una especial atenció als infants.
L’activitat fonamental a estat l’animació musical, el teatre de carrer, els pallassos i els
titelles, fent espectacles on hi participen des de 2 a 25 actors.
Sota aquests paràmetres hem dirigit, produït, elaborat, coordinat i interpretat més de 50
espectacles. Una altre punt a destacar és l’enregistrament de tres discos compactes:
Danses i Mudances, l’any 1998, i Que peti la plaça!, l’any 2003` i “Sabata pirata, l’any
2008.
Més de 9500 actuacions arreu de Catalunya, l’estat espanyol i Europa.

-

Placa al Mèrit cultural Ciutat de Lleida. Any 2009

-

Premi ARV en la categoria de teatre familiar 2009. Amb l’espectacle EL CONTE
DE LA LLETERA

-

Premi del público en el 2º Festival de títeres de los Yebenes en la calle, amb
l’espectacle ELS MÚSICS DE BREMEN. Any 2015

-

Premi Drac d’Or al millor espectacle de carrer. 28ª Fira de titelles de Lleida, amb
l’espectacle TRANSHUMÀNCIA. Any 2017

