
La festa de la Tardor 
 
En aquest espectacle representarem a la família Buscall que són 
la Maria Castanyera, en Ramon el llenyataire, en Joan el pagès i la 
Carmeta la pubilla. 
 
Tots ells baixen de les muntanyes de Prades per vendre i torrar 
castanyes a les places dels pobles o ciutats com s’ havia fet des de 
temps memorables. 
Mentrestant van torrant les castanyes que s’ oferiran al final de l’ 
espectacle,  al ritme de la música. 
 
És un espectacle de caire tradicional. La Tardor i els elements que 
l’envolten són els temes que s’hi tracten.  L’escenografia i l’estètica 
estan ambientades en un àmbit rural. Hi apareixen elements propis de 
la vida al camp com per exemple un carro, blocs de palla, la llenya, el 
foc... . 
 
Tota la música que hi podeu escoltar és tocada en directe pels seus 
personatges. Les cançons que oferim són tradicionals a excepció 
d’algunes de composició pròpia.  
Totes elles les  oferim en format CD pel qui vulgui emportar-se un 
record de la festa. 
 
*TAMBÉ VERSIÓ PER A FER-HO EN TEATRES. 

 
Fitxa tècnica 
 
Nom de l’ Espectacle:.................  Festa de la Tardor 
Components:....................................Quatre persones 
Durada:............................................ 1 h 15 min 
Espai escènic:............................... En cas de grup nombrós, més de 200 
persones. Escenari de 6x4 buit, net i disponible.                                      
*Torrador, llenya i castanyes .......A càrrec del grup. 
Espai per la festa:.........................Net i lliure de cadires per poder ballar i  
                                                 algunes de plegades pels avis (excepte en 
teatres). 
Equip de so i il·luminació:.............A càrrec del grup. 
Presa de corrent:....................... 220w 
Temps per  muntar:......................2 h 30 min 
Temps per desmuntar:.................1 h 30 min 



 
Altres:............................................... 
  

- Accés a peu d’escenari per un cotxe i un remolc. 
- Un espai per deixar cotxe i remolc. 
-  Aigua per beure mentre treballem. 
- Espai fora de l’escenari per vestir-nos. 
- Un responsable a peu d’escenari quan arribem i que ens acomiadi 

quan marxem. 
- Un telèfon de contacte per poder trucar a última hora. 

 


