
LES MIL I UNA CANÇONS 
 
Les mil i una cançons és un espectacle recital on cançons i projeccions es 
combinen en un ambient íntim i tranquil dirigit principalment a adults. 
 
Una guitarra, una veu i una performance projectada són els instruments 
principals d’ aquest espectacle. 
 
La música 
El repartori que oferirà el cantautor Xavi Martín als assistents està format 
per cançons dels cantautors més cèlebres de la cultura catalana. Cançons 
trobadoresques, clàssics contemporanis (actuals o antics), cançons del propi 
cantant i cançons a la carta. 
 
Performances projectades 
Les projeccions que oferirà la Càrol Caelles són una creació única i 
improvisada amb un projector de transparències. 
A través de diferents tècniques de creació (pintura, plàstica, efectes 
visuals...) ens explicarà el missatge més ocult de les cançons fent que els 
més petits també s’ho passin bé. 
  
Tot sempre molt cuidat i mimat per crear el clima idoni, la proximitat i 
complicitat faran de la vetllada una nit inoblidable. 
 
Fitxa tècnica 
 
Nom de l’ Espectacle:.................  Les mil i una cançons 
Components:....................................dues persones 
Durada:............................................ 1 h 15 min 
Espai escènic:............................... En cas de grup nombrós, més de 200 
persones. Escenari de 6x4 buit, net i disponible 2 h 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:....................... 1000w 
Temps per  muntar:......................2h 
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. 

 


