
LES ENFANTS 
Un itinerant molt explosiu 

Tipus d’espectacle: 
cercavila/animació de carrer

Continguts: 
Música, animació, teatre de carrer, efectes pirotècnics, gags còmics, ...

Sinopsi:
Uns  soldats  de  l’exèrcit  de  Napoleó  patrullen  pels  carrers  tocant  música  alegre  i
arrossegant  un  canó  de  grans  dimensions  que  dispara  confeti  i  altres  efectes.  Uns
personatges esbojarrats que van fent diversos gags i  accions teatrals destinades a fer
participar i riure al públic de totes les edats. Un espectacle molt vistós i divertit que sorpren
a tothom.

Repartiment:
Gerard Domènech (actor),  Arnau Colom (animació)  Òscar Prats (caixa), Xavier Bordera
(flabiol i timbal),
Jordi Martí (acordió diatònic)

Idea i producció: TRAÜT companyia d’espectacles, scp
Vestuari: S-CAN+ realitzacions escèniques
Artilugis d’escenografia: Ignasi Llorens 
Arranjaments musicals: Jordi Martí

Management: Jordi Martí - 639.292.885 – 977.366.746 – traut@tinet.cat 

Algunes actuacions destacades:
Craiova (Romania): Festival Occupy Street, León: Festival Calle Ancha, Tàrrega: Fira de Teatre, 
Barcelona: Festes de la Mercè, Donostia (Euskadi): Carnaval, Jaén: Feria, Gandia: Festes Majors,
Bilbao: Aste Nagusia, Ourense: Maratón do Miño, Burgos: Fiestas Sampedros, Ponferrada: Fiestas
Viladecans: Festival Teatre Al Carrer, Segovia: Fiestas, Pamplona: Festival Músicos de Calle
Vila-real: Festival Músics al Carrer, Manresa: Fira Mediterrània, Tarragona: Pregó Festes St Magí 
La Massana (Andorra): Festival Sense Paraules, San Vicente de la Barquera: Festival Folk 

mailto:traut@tinet.cat


LES ENFANTS 
FITXA TÈCNICA

Durada de l’actuació: 
75 minuts.

Recorregut: 
Una persona de l’organització ha d’acompanyar al grup durant l’actuació. 
Cal preveure que a l’itinerari no hi hagi moltes escales ni llocs de difícil accés 
per passar amb el canó (amplada mínima 1’80m).

Sonorització:
Tots els instruments van amb micròfons inalàmbrics sonoritzats per un equip de
so de 500w integrat al canó. L'equip és totalment mòbil i autònom. No es 
requereix cap conexió elèctrica.

Requeriments tècnics: 
Un camerino amb w.c., miralls, sis cadires i que es pugui tancar amb clau.
Una plaça de pàrking per aparcar una furgoneta de 5’40m de llarg x 2’50m d’alt
amb matrícula 8152GDK. 
Un espai  on  poder  descarregar  i  muntar  el  canó (preferiblement  que quedi
tancat al públic) disponible una hora abans de l’actuació.
La pirotècnia utilitzada són canons de confeti, efectes de fum i petits petards 
que no requereixen cap permís especial.

Producció:
TRAÜT companyia d’espectacles, scp

Persona de contacte: 
Jordi Martí: 639.292.885 – 977.366.746 – traut@tinet.cat 
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