El Llibre Gegant dels Gegants
Contes i música

Fitxa artística
Títol:

“El Llibre gegant dels Gegants”

Presentació:

“No és que de cop i volta, t’hagis fet més petit/a, sinò que el tema té mides gegantines… Una
parella de músics entusiastes us han portat en exlusiva un llibre que han agafat de la tauleta
de nit d’una geganta. Vols fer un volt per l’inexorable món dels Gegants, un món de talles
descomunals, un món de mega gigues?”

Descripció:

Espectacle de contes i cançons de format mitjà tematitzat al voltant dels gegants: el gegant
com a ﬁgura festiva i també el gegant com a ésser extraordinari de l’imaginari col•lectiu.
Combina contes i cançons pròpies i d’autor amb l’acompanyament musical d’una acordionista en escena.
Apte a partir de 4 anys.
Recomanable per espais interiors.
Pot contractar-se amb traductor de llenguatge de signes.

Components

Roger Canals: narrador i músic (guitarra, veu)
Núria Lozano: múisc (acordió i veu)

Repertori:

Guió de Roger Canals. Supervisió de Marc Pujol i Montse Ginesta.
Contes: “Panxacontent i el riu Llobregat” adaptació del conte de Teresa Duran del llibre
“Gegantassos i Nanets”; cercle de lectors, 2003; “Balbina de Ballviu” de Roger Canals a partir
d’un
personatge del llibre “Guia de gegants i altres éssers extraordinàris” de Montse Ginesta.
Barcanova; “La innundació” de Roger Canals.
Cançons: “Un món de mega gigues”, “Ogres i Ogresses”, “Balbina de Ballviu” de Roger
Canals; “Corpus I” Lletra de Joan Maragall i Música de Núria Lozano; “Jo som feliç” Popular
Mallorquina; adaptació de Roger Canals; “El gegant del pi” popular.

Producció:

Cia. Roger Canals 2009

Escenograﬁa:

Il·lustracions de Marta Espinach;
Vestuari de l’Isabel Tortosa, modista de Viladecavalls.
Suports de Josep Maria Canals, Carles Pastor i Roger Canals.
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El Llibre Gegant dels Gegants
Contes i música

Fitxa tècnica
Gènere:

Contes i música.

Públic:

Recomanat a partir de 4 anys.

Durada:
55 minuts.

Muntatge i desmuntatge:

2h de muntatge i 1h de desmuntatge.

Requeriments tècnics
Espai:

Interior i exterior. Recomanable interior.
Pati de butaques.
Vestuari.

Escenari:

6x4m amb camera negre.
Accés amb vehicle.
En cas d’exterior, 6 balles de delimitació (molt important).

Corrent:

Alterna, 220v i 4000W amb presa de terra.

Llums:

Només si és necessari (espais interior o espectalces de nit).
La companyia en disposa (800 w)

2

www.ciarogercanals.com

Mob. 658 917 750

