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La tardor ja arriba, la tardor és aquí! 

A la tardor gairebé ja no recordem les vacances d'estiu: les remullades a la platja, les nits mirant els estels, 
els gelats, les festes majors, les excursions, la piscina... I és que la tardor tot canvia: comença de nou l'escola, 
els dies s'escurcen, comença a refrescar, el bosc canvia els seus colors... Malgrat això, la tardor també és una 
època de retrobaments, de festa i celebració, de reptes i emocions, amb una festa especialment sonada: la 
Castanyada! 

Per això em plau presentar-vos algunes propostes específiques per aquesta època de l'any tan especial, 
quan encara ve de gust, si fa bon temps, sortir a la plaça a ballar. O si plou i refresca, escoltar històries i 
rondalles a prop d'un foc, tot menjant castanyes torrades. 

Com sempre, trobareu tots els detalls d'aquests i altres espectacles a www.carlescuberes.com 

 
 
 
 
 
 

 
"Bufa el vent, 

despulla els arbres, remou les fulles, 
la tardor arriba poc a poquet, 

el bosc canvia de vestit 
ara és groc, marró i vermell. 

Posi'm mig quilo de castanyes 
i un quart de panellets 

Va... potser faré un glopet de moscatell..." 
 
 

Fragment de la cançó "Primaveres" 
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CASTANYADA... FESTA SONADA!
Animació musical 

El secret? La participació, la complicitat i sobretot,... l’energia! Molta energia!! 
Una hora llarga d’històries musicals, ritmes, cançons i danses de 

retrobar-nos amb la tardor i celebrar 
seus personatges i elements característics.

- Opció individual (guitarra/
- Opció trio (guitarra/acordi

Cal: escenari, presa de corrent i fàcil accés
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MONIATOS, CASTANYES i CARGOLS AMB BANYES
Rondalles i contes d'inspiració popular amanits 

participació, on coneixerem els elements i personatges més característics de la 
tardor: la pluja, el bosc, la Castanyera, en Marrameu, els

Format individual (narració, guitarra i altres elements musicals): 3

Cal: espai escènic de 3x4 metres, presa de corrent i fàcil accés
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Animació musical 

... FESTA SONADA! 
 

Animació musical "de temporada". 
El secret? La participació, la complicitat i sobretot,... l’energia! Molta energia!!  

Una hora llarga d’històries musicals, ritmes, cançons i danses de participació per 
celebrar la Castanyada, tot coneixent alguns dels 

sonatges i elements característics.  
 

guitarra/acordió i caixa de ritmes): 380€ + IVA 
acordió, bateria i baix elèctric): 760€ + IVA 

 
Cal: escenari, presa de corrent i fàcil accés 

 

 

 

Contes musicals 

MONIATOS, CASTANYES i CARGOLS AMB BANYES
 

Rondalles i contes d'inspiració popular amanits  amb música i recursos de 
participació, on coneixerem els elements i personatges més característics de la 

tardor: la pluja, el bosc, la Castanyera, en Marrameu, els boletaires... 
 

Format individual (narració, guitarra i altres elements musicals): 350€ + IVA 
 

Cal: espai escènic de 3x4 metres, presa de corrent i fàcil accés 
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MONIATOS, CASTANYES i CARGOLS AMB BANYES 

 


