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SINOPSI: UN NOU VESTIT NOU 

 

Som en una botiga de vetes i fils i els seus treballadors no estan 
gaire contents ni enfeinats: les coses no van bé, i si la cosa no 
millora aviat hauran de tancar el negoci, com ha passat amb la 
majoria de negocis del barri. Però abans de llençar la tovallola estan 
disposats a fer el que calgui. Amb tot el que tenen a la botiga ens 
explicaran una versió un pèl diferent d’El Vestit nou de 
l’emperador, amb què comprovarem que les coses sí que poden 
canviar. Això sí, amb cançons, alguna rialla i potser amb una mica 
de rumba. 
 

FITXA ARTÍSTÍCA 
 

Titellaires-músics: Imma Juanos i Víctor Polo i Oriol Planes "Ritxi"  
Adaptació conte i dramatúrgia: Víctor Polo i Ramon Molins 
Direcció: Ramon Molins 
Disseny escenografia i titelles: Maribel Pérez i Oscar Ribes 
Disseny vestuari: Maribel Pérez i Imma Juanos 
Construcció titelles: Creamix 
Construcció escenografia: Creamix 
Producció: Xip Xap, SL 
 

FITXA TÈCNICA 

Condicions tècniques 

 Espai escènic de 8 x 6 m x 3’5 d’altura 

 Equip de so  

o Potència de 1.000 w 

o Taula de so amb un mínim de 4 canals 

 Equip de llums  

o Segons rider que aporta la companyia 

 Fons negre 

 Vestidor per a 3 persones 

 



En cas que la sala no disposi d’equipament de llum ni so: 

 Presa de llum de 1.000 w a 220 v i 12.000 w a 380 v  

 

La Companyia porta: 

 4 micròfons d’ona 

 1 guitarra 

 

Temps de muntatge: 2’3 hores 

Temps de desmuntatge: 1 hora 

 

PRESENTACIÓ DE LA COMPANYIA 

 

Xip Xap naix a la cuitat de Lleida el 1983. Des de la seva fundació, la 

Companyia es dedica professionalment al teatre i animació per un públic 

infantil, juvenil i familiar. En tots aquests anys i fins a l’actualitat, s’ha dedicat 

bàsicament a l’animació musical, el teatre de carrer i el teatre per a nens i 

joves, fent espectacles que abasten des de 2 fins a 25 actors, i en els que la 

Companyia assumeix la responsabilitat en tots els àmbits de l’espectacle, des 

del purament empresarial i administratiu, com el jurídic, com l’artístic i el tècnic. 

 

Sota aquests paràmetres, ha dirigit, produït, elaborat, coordinat i interpretat 

més de 60 espectacles, entre els quals ens troben espectacles de titelles, 

pallassos, animació musical, teatre d’escenari, teatre de carrer, espectacles 

pirotècnics, accions, performances, espectacles d’espuma, revetlles infantils... 

 

Actualment porten la direcció de Xip Xap SL, Jordi Granell, Imma Juanós i 

Víctor Polo, que coordinen i treballen en la gestió i producció de la Companyia, 

a més d’un equip de 20 artistes entre els que s’inclouen tots els actors, músics, 

animadors, malabaristes, xanquers, clowns i especialistes que cada espectacle 

necessiti. 

 



 

L’Emperador i les seves monedes 

 

 

El Sr. Secretari 



 

 

 

 

 
 El Cuiner 



El somni de l’Emperador 

 

El Sr Ministre d’Economia  



 

 
 I una mica de Rumba! 
 
 
Tràiler: AQUÍ 
Espectacle sencer càmera fixa: AQUÍ  Contrasenya XIPXAP973 

https://youtu.be/w7wfEkjYf_Y?list=UUINO2hNZILI98btUUfVEFlQ
https://vimeo.com/113573303

