
 



INFORMACIÓ GENERAL 

SINOPSI 

ESPECTACLE DESCONTROL MPARENTAL de XIULA 
 

Dossier de l’espectacle 
 
 

Edat recomanada: infantil i juvenil, espectacle per a tota la família. 

Durada de l’espectacle: 70 min 

Número d’animadors/músics: 4/6 

Temps de muntatge: 1 hora 30 min. 

Temps de desmuntatge: 1 hora 

Mida de l’escenari: 6 metres x 6 metres (aprox) 
 
 
 

Això és un concert terapèutic familiar, per aquest ordre. Ha arribat l’hora de 
fixar-nos en el què ens passa a tots i totes des del moment en que criem i 
l’univers ens canvia. 

 
Aquest cop, doncs, el viatge serà a través de diferents moments de la criança, de 
moments familiars ineludibles amb la intenció que tothom s’hi pugui sentir 
reflectit. Com sempre a través de la música, l’humor i la interacció amb el 
públic, els XIULA miraran de remoure les emocions del públic i generar un 
espai de reflexió per pares i mares. Hi haurà moments per riure, per cantar i 
ballar però també per plorar ben agafats i deixar que la tristesa ens visiti. 

 
Ja des d’abans de l’inici de l’espectacle, el clima creat serà el d’una sessió de 
teràpia amb tocs sorprenents. El públic haurà de respondre unes enquestes 
virtuals i entrarà en una sala on els rebrà un terapeuta i anirà situant-los en l’aquí 
i ara. A partir d’aquí començarà el recorregut musical pel cinquè disc de XIULA 
amb tots els seus altibaixos i amb visites sorpresa d’alguns clàssics del grup fins 
a un final de celebració conjunta. 

 
Emocions i electrònica en un espectacle interactiu amb més fibra que abraçar-te 
a un codony. 



FITXA ARTÍSTICA 

 

 
 
 

L’espectacle proposa un espai de confiança i acollida on mitjançant la música i 
la posada escena, es vagi posant llum als principals reptes de la criança i la vida 
familiar. Fent bon ús del sentit de l’humor i la mirada tendre, petits i grans es 
veuran tocats per aquest viatge cap al reconeixement dels vincles més  
importants de la vida, alhora que es celebra la importància de ser qui som, no  
qui hauríem de ser. 

 
Tant les cançons, com el llenguatge, com les diferents dinàmiques construeixen 
un espectacle proper on la mirada i el protagonisme s’acaba desviant cap al 
públic i on aquest acabarà desenvolupant un paper actiu a nivell experiencial i 
sobretot emocional. 

 
 

Creació i direcció: Xiula 

Lletra i música: Xiula 

Músics i educadors: 
Rikki Arjuna, veu i guitarres 
Jan Garrido, veu i guitarres 
Adrià Heredia, baix, guitarra i veus 
Marc Soto, percussió, bateria i veus 
David Bernal, trombó i fiscorn 
Kai Stroink, trompeta 

Producció i feeling: Paula Granja 

Disseny de so: Aitor González 

Disseny de llums: Arnau Pardo 

Disseny artístic: Xavi Oribe 

 
Espectacle pensat per a representar en sales de teatre o sales d’actes. La música 
es pot escoltar a l’Spotify i a Youtube. 
 
 

XIULA 
www.xiula.cat  

CONTINGUT PEDAGÒGIC 

http://www.xiula.cat/
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