
FITXA ARTÍSTICA I TÈCNICA  

“Els Pescadors de l’Escala” 
 

L’Espectacle 

L’actuació dels Pescadors de l’Escala no és un simple concert on es 
van desgranant les cançons del nostre repertori. Tant si es fa 
l’actuació seguida o es fa en dues parts, procurem mantenir l’atenció 
del públic combinant cançons tranquil·les amb d’altres més 
animades. L’actuació seguida dura una hora i un quart mentre si es 
fa partida en dues parts, dura 40 minuts més 40 minuts amb un 
descans al mig.    

Si en l’espai hi ha una barra de bar pot ser problemàtic pel soroll 
que es pot generar durant l’actuació. Per nosaltres és molt millor 
que durant el concert la barra no funcioni. Considerem que per 
dignitat i respecte al públic s’ha de procurar que hi hagi silenci 
mentre cantem. 

La nostra actuació intenta ser acurada musicalment però també 
animada amb gags humorístics a fi de crear un ambient de 
complicitat amb el públic. Combinem havaneres i valsets clàssics i 
també de creació pròpia. Sardanes i cançons populars i de tradició 
cubana. Si l’ambient ho requereix podem fer també algunes cançons 
de broma.  

 

Requeriments tècnics 

Portem el nostre propi equip de so i il·luminació per cobrir espais 
petits i mitjans (aprox. uns 1.500W de potència real). Per espais de 
major cobertura consulteu abans pel lloguer d'una ampliació 
d'equip a càrrec de l'organització. 

Per a què l’espectacle rutlli com cal és convenient que l’escenari 
sigui prou ample com perquè quedi un mínim espai entre nosaltres, 



uns 4 x 4 metres sol ser suficient. El públic no ha d’estar 
excessivament lluny (depenent de l’espai posem pel cas de 3 a 4 
metres).  

 

Material que portem 

Equip de so: 2 x Electrovoice ZX4 400W (Rms) + 2 x Electrovoice 
ZLX15 250W (Rms), Taula Souncraft UI16 i monitoratge in ear. 
Portem el control de so a dalt l’escenari. 

Equip de il·luminació: 4 x PAR 64 (4.000W - 20A) 

Agraïriem fases separades per so i llum i escomesa de corrent a peu 
d'escenari.  

 

 

 
 


