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EL DIA 6 D’ABRIL

Música 
mini per 
a tots els 
públics
M. T. II MONOGRÀFICS

Després de l’èxit obtingut per la 
primera edició, que va convocar 

més de 2.000 persones, Minimúsica i 
Primavera Sound han organitzat –per 
segon any consecutiu– el Dia Minimú-
sica, que tindrà lloc el 6 d’abril a la 
fàbrica de creació Fabra i Coats de 
Barcelona. 

Templeton, interpretant la ban-
da sonora de la coneguda sèr ie 
d’animació Hora de Aventuras, la Sant 
Andreu Jazz Band, dirigida per Joan 

Chamorro (acompanyats a l’escenari 
per la Swing Maniacs), i The Pinker 
Tones, amb el seu espectacle Rolf & 
Flor, són algunes de les figures que 
participaran en aquest festival adaptat 
a les necessitats del públic més petit.

ACTIVITATS. A més dels concerts 
esmentats, que tindran lloc en dife-
rents escenaris, està previst celebrar 
un bon nombre d’activitats comple-
mentàries en què podrà participar tota 
la família. L’organització ha muntat di-
ferents tallers, així com diverses àrees 
de jocs i espais on es pot aprendre a 
cuinar. Els adults disposaran de zones  
de guarderia en què els més petits 
estaran amb supervisió.  

Les entrades ja estan a la venda, i 
s’ofereix la possibilitat d’adquirir un 
abonament familiar que dóna accés 
a l’esdeveniment a dos adults i dos 
menors de 18 anys per 40 euros. 
Els nens de 0 a 3 anys tenen l’accés 
gratuït. Els menors hauran d’anar 
acompanyats dels seus pares o tu-
tors legals.M

María Torres II MONOGRÀFICS

E
l projecte Viu el Teatre, que 
aquesta temporada celebra 
el seu desè aniversari, té 
com a objectiu, segons el 

seu director artístic, Lluís Juanet, “in-
troduir els espectadors més joves 
en les arts escèniques (i les seves 
diverses disciplines) perquè des-
cobreixin el valor de les emocions 
com un hàbit saludable”. Donar a 
conèixer la creació de qualitat i in-
novadora dels artistes per dignificar 
i potenciar el teatre dirigit a nens és 
un altre dels reptes principals, junta-
ment amb el desig de fer de l’activitat 
d’anar al teatre una proposta educa-
tiva i completa. 

És un projecte d’exhibició per a nens 
i nenes que inclou una programació 
d’espectacles –que s’acaben el mes 
de maig–, i al juny celebrar un acte 
de clausura. Les funcions, que tenen 
lloc els caps de setmana (diumenges 
al matí i dissabtes a la tarda), estan 
dirigides a famílies, i les que estan pro-
gramades entre setmana, a escoles. 

ESCENARIS. Aquesta temporada 
de l’any 2014 està conformada per 
86 funcions i s’hi ha afegit un segon 
espai d’exhibició: el Teatre CCCB amb 
les sales Kids i Babies. El cicle  va 

començar amb la ja mítica jornada de 
portes obertes i la clausura tindrà lloc 
l’1 de juny, moment en què se cele-
brarà el 10è aniversari de Viu el Teatre. 

Conjuntament, la sala CCCB i el 
Teatre Poliorama ofereixen fins a 15 
diferents propostes teatrals, així com 
dues festes per a nens d’edats entre 
0 i 12 anys. 

Una altra novetat és el naixement del 
club dels petits espectadors, que s’ha 
posat en marxa amb la col·laboració 
de l’escola Caputxeta, i que pretén fer 
més pròxim el teatre mitjançant dife-
rents activitats. També s’ha procedit a 
la incorporació de Patatús, creat per 
Àngels Bassas, com a personatge de 
Viu el Teatre, que farà de vincle entre 
l’espectador i l’espectacle. 

En paraules de Lluís Juanet, “arri-
bem als 10 anys amb més ganes 
que mai de seguir treballant per 
acostar les arts escèniques als 
més petits i seguir motivant els 
més grans perquè els portin, s’hi 
involucrin i descobreixin tots els 
avantatges que ofereix”. Aquest 
projecte d’iniciativa privada compta 
amb el suport de la Conselleria de 
Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya i l’Ajuntament de Barcelona, 
així com d’altres entitats, empreses 
i institucions vinculades al món de la 
cultura.M

‘Pinta música’. Obra programada per 
al mes de març a l’espai CCCB.

M. T. II MONOGRÀFICS

Anar als cines Verdi sempre és 
una idea atractiva, i encara 
més per conèixer i disfrutar 

del projecte Verdi Kids, que ofereix al 
públic infantil, al llarg de tot l’any, una 
selecció de pel·lícules tant d’animació 
com de ficció, doblades al català i 
amb un caràcter marcadament di-
dàctic i pedagògic.

El projecte té com a objectiu intro-
duir els nens en el món del setè art. 
Per fer-ho es compta amb una pro-
gramació estable que dóna a conèixer 
i rescata un conjunt de produccions 
d’interès temàtic i cinematogràfic que, 
la majoria de vegades, passen desa-
percebudes entre altres títols molt 

més comercials.
Hi ha sessions a primera hora de 

la tarda i matinals els dissabtes, diu-
menges i festius. El públic assistent 
disposarà d’un full informatiu del film 
adaptat a la seva edat i entorn.

La programació infantil es mantindrà 
fidel a l’oferta tradicional d’aquesta 
mítica sala catalana, és a dir, un cine 
independent, de qualitat i internacio-
nal, també per als més petits.

PROGRAMACIÓ. El preu de les en-
trades és de 6 euros i hi ha la possi-
bilitat d’adquirir-les per internet, cosa 
que evita fer cua a l’entrada. 

Fins al mes de març s’hi podran 
veure pel·lícules com Kiki l’aprenent 
de bruixa, que està doblada al cata-

là i recomanada a partir de 4 anys. 
La petita fàbrica de colors, per la 
seva banda, és una sessió de curts 
amb contes per a nens a partir de 2 
anys de 45 minuts de durada, sen-
se diàlegs. També hi ha programada 
l’obra Aventures animades, que inclou 
una sèrie de curtmetratges amb una 
durada de 60 minuts, i recomanada 
per a nens a partir de quatre anys.

Els contes del sol i la lluna és un 
programa de curtmetratges amb una 
durada de 40 minuts, pensat especial-
ment per a nens amb edats superiors 
als 2 anys de molt fàcil comprensió i 
sense diàlegs.

Kerity i la casa dels contes es re-
comana per a una audiència de més 
de 5 anys. Està doblada al català.M

A LA MÍTICA SALA DELS CINES VERDI, AL DISTRICTE DE GRÀCIA

Es projecten pel·lícules d’animació i de ficció seleccionades pels seus valors pedagògics  

Cine independent també per a nens

EL PROJECTE VIU EL TEATRE COMPLEIX UNA DÈCADA

Iniciatives culturals per 
als més petits a BCN 

L’objectiu principal és dignificar i potenciar 
el teatre dirigit a l’espectador infantil

b L’oferta promoguda pel consistori 
inclou altres propostes de qualitat 

b

bL’esdeveniment 
se celebrarà a la 
fàbrica de creació 
Fabra i Coats


