
Mako perquè sí 
 
 
Espectacle interactiu d’animació tradicional on es combina teatre, música en 
viu (acordió, guitarra  i percussions), dansa i jocs.   
 
Consta de dos blocs principals: 
Bloc 1 
Per trencar el gel i ficar-nos als nens/es a la butxaca els pintarem i els 
oferirem el nostre bagul de disfresses  perquè remenin i trobin el barret, 
corbata, perruca,... o nas que millor els hi escaigui. Un cop tothom estigui a 
punt començarà la festa. 
 
Bloc 2 
Mitjançant la música i els personatges que apareixeran , endinsarem al 
públic en diferents situacions divertides.  Tractarem temàtiques  
d’actualitat d’ una manera sorprenent i reflexiva que no deixarà indiferents 
als petits i tampoc als grans. 
 
 
 Característiques principals 
- Espectacle dirigit a tots els públics, capacitat d’emmotllar-se segons l’ 
edat del grup.  En el cas que el grup sigui variat s’aplicarà el que podríem 
anomenar Animació transversal.  Consisteix en crear moments per tothom 
sense que ningú perdi l’atenció del que està succeint durant tota l’animació. 
 
- El Mako perquè sí és un espectacle on cada tema és independent. Això ens 
permet poder treure i ficar cançons segons el que creiem més adient.  
Per tant, tenim la possibilitat de tornar-lo a fer al mateix lloc sense repetir 
temes. 
 
I Per Nadal el Mako perquè sí es transforma en el Mako Nadal !!! 
 
Mako Nadal 
 
Desenvolupament 
 
Quan s’apropa el Nadal comencem a pensar...  
quin serà el millor regal pels nostres fills? 



El resultat, un cop passades les festes, és la casa plena de joguines (per 
cert, algunes inútils) que no tenen temps de descobrir i molt menys de 
compartir amb els seus pares. 
 
Els Picarols us proposem un regal diferent que: 

- És per tota la família. 
- No ocupa lloc. 
- Podeu jugar tots plegats. 
- Us farà moure el cos... 
- I és un record per sempre. 

 
De quin regal estem parlant? 
 
D’un estona on tots ens podrem disfressar, pintar, jugar, ballar i cantar tot 
fent cagar el nostre tió. 
 
I què cagarà aquest tió? 
 
Les cançons, danses i jocs que us proposem  lliguen amb aquestes dates tant 
contradictòries de felicitat i excessos. Reflexionarem sobre tot això al 
mateix temps que ens ho passarem molt bé. 
 
*Per tots el públics (adaptació llar d’infants) 
 
Fitxa tècnica 
 
Grup d’animació:.............................Picarols 
Components:....................................Tres persones 
Espectacle:.....................................  Mako perquè sí o Mako Nadal 
Durada:............................................ 1 h 15 min 
Espai escènic:...............................  En cas de grup nombrós, més de 200   
                                                 persones. Escenari de 6x4 buit, net i 
                                                 disponible 2h abans d’actuar i una  hora  
                                                 després de la fi de l’espectacle.  
Espai per la festa:.........................Net i lliure de cadires per poder ballar.  
                                                  Algunes cadires plegades pels avis. 
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 h30 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. 

 


