
I TANT QUE T’ENTENC! 
 
Desenvolupament 
 
Les cartes, el telèfon, els e-mails, els senyals de fum i d’ altres són alguns 
dels mitjans de comunicació utilitzats al llarg de la història pels éssers 
humans amb la finalitat de comunicar-se a llargues distàncies. Això ha fet 
que ens apropem més entre les persones? Reflexionem! 
 
Un informàtic poc convencional comença el seu primer dia de feina a 
l’oficina... inesperadament (no ho diguis a ningú) arriba un carter molt ben 
plantat amb un paquet i una carta... per a qui serà?... al mateix temps 
apareix una viatgera somiatruites que ensopega amb el nostre escenari i 
aprofita per explicar-nos vivències  acumulades al llarg del seu viatge pel 
món... 
 
Tot això i molt més ho trobaràs en aquest espectacle fresc i actual que 
tracta el tema de la COMUNICACIÓ combinant teatre, música i trucs de 
màgia . Convida  a tothom a passar una estona formidable. 
 

* Per a tots els públics 
* Versió per a fer-ho en teatres! 

 
 
Fitxa tècnica 
 
Nom de l’Espectacle:...............I tant que t’entenc!  
Components:....................................Tres persones 
Durada:............................................ 1 h 15 min 
Espai escènic:............................... En cas de grup nombrós, més de 200 
persones. Escenari de 6x4 buit, net i disponible dues hores abans d’ actuar i 
una  hora després de l’espectacle.  
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. 
Pressa se 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. 


