
Una de Sabates 
 
L’espectacle que els Picarols hem volgut oferir aquest cop tracta, com bé 
diu l’ anunciat, de sabates.  
I per què? Al llarg de la història les sabates han estat utilitzades per 
diferents cultures. Són un complement indispensable en la vestimenta de 
tota persona. Es van començar a utilitzar ja fa molt de temps, a partir de 
quan l’home es va tornar sedentari. Curiós, oi? 
El calçat diu moltes coses de la persona que el porta i darrera de cada 
sabata  segur que hi trobem mil anècdotes i històries d’allò més divertides.  
 
Aquesta idea ens ha servit als Picarols per confeccionar aquest espectacle 
dins de la dinàmica habitual que utilitzem d’ interacció teatral.  
 
Un rodamón col·leccionista de sabates i una sabatera de les d’ofici buscaran 
de cada sabata el seus propietaris i de la forma més inversemblant ens 
donaran peu a introduir les nostres cançons, danses i jocs. 
Tot plegat per passar una estona  divertida i emportar-se cap a casa el 
regal més valuós per un infant... Un parell de sabates? No! Un record 
inoblidable. 
 
*Per a tots els públics (adaptació llar d’infants) 
*Versió per teatres. 
 
 
Fitxa tècnica 
  
Nom de l’Espectacle:................... Una de Sabates 
Grup d’animació:.............................Picarols 
Components:....................................Tres persones 
Durada:............................................ 1 h 10 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 la fi 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:......................2  h 



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. 

 


