
 

IDEA – FITXA TÈCNICA 
Rectangle Negre 
 
Mides d’escenari (mínimes) 
Llargada: 8 metres 
Fondària: 6,5 metres 
Alçada: 2,5 metres  
 
Terra 
Superfície llisa, preferiblement plana. Ha de permetre lliscar les rodes d’un carro 
de la compra amb facilitat i alhora ballar. El terra es cobreix amb plàstic i paper 
en totes les zones susceptibles de tacar-se.  
 
Descripció escenogràfica 
L’escenografia és adaptable a l’espai on s’hagi d’ubicar. Formada per dos panells 
centrals de 2,5m de longitud x 3m d’alçada cada un (1), dues construccions de 
cartró d’1,5m de longitud, 3m d’alçada i 1m de profunditat col·locades a banda i 
banda dels panells (2) i una columna de base quadrada d’1m x 1m i 3m d’alçada 
(3). També s’utilitza un carro de la compra que circula per l’escenari (4) i un palet 
de fusta (5).  
El contractant haurà d’aportar 8 pesos per col·locar sobre les bases que aguanten 
els panells de fusta.   
 
Plànol de l’escenari 

Llistat de material de so aportat pel contractant: 
Dos altaveus i una taula de so amb connexió a PC. 
 
Temps de muntatge 
4 hores.  
 
Temps de desmuntatge 
4 hores (pot reduir-se si és necessari).  
 
 



 

Camerinos 
Es precisa d’un camerino per a poder canviar-se. 
  
Altres 
Durant gairebé tota l’obra un dels intèrprets pinta els panells i part de 
l’escenografia amb esprais, rodets i fumigadors d’aigua plens de pintura. Els 
materials utilitzats són pintura plàstica, cola en pols, paper i esprais. En cas de 
que l’obra es realitzi en una sala s'utilitzen esprais Montana de base d’aigua 
inodors i pensats per interiors. En cas que l’obra es realitzi en exteriors s'utilitzen 
esprais Montana 94 de base d’esmalt. També es realitza wheatpaste (engrut) de 
pòsters en directe amb cola en pols i aigua. En les zones on es duen a terme 
aquestes activitats, es protegirà el terra amb paper craft resistent a l’aigua, un 
plàstic o una lona.  
Per al muntatge de l’escenografia, el contractant aportarà un tornavís automàtic. 
Pel que fa a la resta de material escenogràfic, se’n farà càrrec la companyia.  


