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INFOS PRÈVIES 
 

Després de la publicació dels seus dos primers àlbums, el debut homònim del 2003 i el doble 

àlbum Obrador  el 2006, Xerramequ Tiquismiquis s’embarcaren en la producció musical de 

l’exitosa compilació Musiquetes per la Bressola amb Núria Lozano de La Carrau. Aquell disc, del 

qual es distribuïren 85.000 còpies i que encara avui gira exitosament per tota Catalunya amb 

l’espectacle “Fem Sonar les Musiquetes”, contenia una cançó oculta que ha fet les delícies dels 

més menuts. Es tracta de “El conte de l’Eriçó Bru”, una bonica història d’emocions i amistats entre 

un eriçó, el Bru, i un mussol, el Pot. 

El passat Nadal de 2010 va sortir a la venda el llibre-CD dedicat al Bru. De la mà de l’autora del 

conte, Anna Musons, i de la il·lustradora Maria Beitia, ens arribava aquesta fantàstica aventura 

d’emocions en format de llibre-CD on els seus protagonistes, en Bru i Pot, us conviden a conèixer 

el seu món particular a través de cançons, il·lustracions i jocs al web www.bru.cat. 

El llibre ve acompanyat del CD Les músiques de l’Eriçó Bru, un recull de 8 cançons amb el peculiar i 

exitós estil electrònic del duet Xerramequ Tiquismiquis. Completa el track-list, aquest cop sense 

estar ocult, “El conte de l’Eriçó Bru”, cantat pel Mankius amb Bruns i Mita’ls als corus. Les cançons 

estan cantades per Marc Serrats ‘Xerramequ’, Joan Garriga, Carles Belda, Eloi Illamola, Oriol Canals 

i fills i filles, nens i nenes de tots ells. A “La cançó de la ciutat”, però, són els cotxes i les botzines 

les que canten! 
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L’ESPECTACLE 
 

Després de l’èxit del conte i de la comercialització del llibre-CD, és el torn per a l’espectacle en 
directe. El show serà fidel a l’estètica musical del disc i també a l’estètica dels dibuixos que 
il·lustren el conte al llibre, claus de l’èxit de Les músiques de l’Eriçó Bru. 
 

  
 
Xerramequ Tiquis Miquis han creat la Cia. Xerramequ Tiquis Miquis per produïr l’espectacle i 
portar-lo al directe. La formació comptarà Marc Serrats ‘Xerramequ’ a les guitarres i veus, Albert 
Vila al Baix i veus i Xarli Oliver a la bateria, programacions i veus. El dinamisme i conducció de 
l’espectacle anirà a càrrec de Jordi Torres, actor i animador professional, tot apostant per un show 
amb continu feedback amb el públic. La matèria primera és la música en directe i Torres hi aporta 
una conducció rica en elements d’animació, conta-contes, teatre… Visualment l’espectacle compta 
amb una escenografia d’icones clares al servei del guió del show, amb elements evocadors i basats 
en els dibuixos de Maria Bieitia i un vestuari llaminer obra de Maria Àngels Pladevall. 
 

  
 
L’espectacle està adreçat a infants de 2 a 8 anys aproximadament i la presència de l’animador 
Jordi Torres permet a la companyia adaptar en tot moment i fins i tot sobre la marxa els 
continguts i la transmissió dels missatges en funció del públic assistent. 
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Formació: 
 
Marc Serrats – guitarres i veus 
Albert Vila – baix i veus 
Xarli Oliver – programacions i bateria 
Jordi Torres – conducció i animació 
 
Francesc Puig – assistència tècnica  
 
I ENCARA MÉS, AL WEB! 
 

Trobareu un petit vídeo resum de l’espectacle a http://youtu.be/tU_KdaJ1E0s  

No us descuideu de fer una ullada a www.bru.cat. Hi trobareu molta informació i complements 

diversos: des dels playbacks de les cançons en decàrrega gratuïta i les lletres i els acords per tocar i 

cantar les cançons a casa, fins al video del conte narrat en llengua de signes, passant per 

il·lustracions imprimibles per a pintar o jocs interactius per apropar les emocions i els sentiments 

als més petits i fer-los créixer per dins! 

Més informació de Xerramequ Tiquismiquis, remescles i molt més a:  

www.xerramequ-tiquismiquis.cat i www.propaganda-pel-fet.cat  

 

 

CONTACTE 
 
Xavier Angulo 
938787488 
619008574 
xavi@ppf.cat 


