
Q
U
È
FE
M

07
/1
1/
20
14

30

tre fins que sàpiga estar quiet
i callat. Per sort, cada dia són
més les propostes pensades
per apropar els petits de la ca-
sa al món de les arts i la crea-
tivitat amb espectacles adap-
tats a les seves necessitats.
Una d’aquestes és El Més Pe-
tit de Tots, una mostra d’arts
escèniques que des de fa deu

anys ofereix produccions ar-
tístiques de qualitat i de pro-
ximitat als més menuts.

10 anys, 10 ciutats
Els menors de cinc anys
són els grans protagonistes
d’aquest certamen que porta
el millor teatre per a la pri-
mera infància a deu teatres de

Quantes vegades evitem
d’anar al teatre amb els me-
nuts per temor que parlin en
veu alta, plorin o cridin? En-
tre això i els límits d’edat, que
gairebé mai baixen dels cinc
anys, sembla que estigui ve-
tat portar un nen petit al tea-

EL FESTIVAL ADREÇAT ALS MENORS DE CINC ANYS EN CELEBRA DEU

JAMES BEGG

Escena menuda
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L’espectacle audiovisual interactiu ‘Little night’ es presenta com una de les atraccions del festival d’enguany.

Catalunya i la Comunitat Va-
lenciana. L’edició d’enguany,
la desena, es presenta més in-
ternacional quemai, ja que hi
assisteixen companyies del
Quebec, el Brasil, França, Ale-
manya, Itàlia i Holanda. Amés
a més, el festival produeix per
primer cop un espectacle de
creació pròpia, Little night, un
gran reclam de la mostra. S’es-
trenarà a la sessió inaugural a
Sabadell (ds. 8 de novembre),
abans de fer parades a Lleida,
Tarragona i Barcelona. Per en-
trar en aquesta intensa experi-
ència audiovisual, els nens han
de vestir de blanc i, damunt
seu, es projectarà una explosió
d’imatges i sons estimulants.
Altres propostes singulars

d’El Més Petit de Tots són
Primo, en què els espectadors
seuen al voltant d’una piscina
i descobreixen els cossos de
dos ballarins que juguen amb
l’aigua, o Entre deux pluies, un
solo coreogràfic format per
una ballarina, 300 quilos de
pedres negres i unes quantes
gotes de pluja.
La dansa i la pintura són

la base deKleur (Color), en
què uns ballarins carregats
amb galledes de pintura es
deixen emportar pel ritme
dels seus cossos. Més suau i
delicat és l’univers de somnis
i viatges d’Édredon, de la
jove companyia quebequesa
Les Incomplètes, mentre que

el Grupo Sotovento endinsa
els petits en el jardí de sons i
imatges de la cultura brasilera.
Pel que fa a les produccions
nacionals, destaca l’apropa-
ment a la música barroca dels
bascos Teatro Paraíso i els po-
emes artesanals deNidos. El
festival també recupera mun-
tatges de gran èxit entre la ca-
nalla com la poesia visual de
Latung La La i Planeta Ka, un
entretingut pati de cràters i
coves per als més intrèpids.

Festa d’aniversari
La cita dels deu anys es
clou amb una gran festa
d’aniversari que ocuparà
tots els espais del Mercat de
les Flors (ds. 22 i dg. 23 de
novembre). L’element central
serà, novament, Little
night, però la festa també
comptarà amb la discoteca
mòbil de Baboo experience,
la caravana de curts animats
de Puck, els monstres de la
companyia Efímer i la dansa
interactiva d’Aupapá, entre
moltes altres sorpreses.

PASSEIG MUSICAL

Passen els anys i el passeig

sonor d’en Jan Titella continua

creant adeptes al Palau de la

Música Catalana. Les aventures

d’aquest simpàtic i espavilat titella

comencen a la gran ciutat, quan el

noi troba un grill perdut i decideix

retornar-lo a la natura. Pel camí,

en Jan descobreix els sons i sorolls

de la ciutat, la platja, la tempesta

i, finalment, les melodies del

bosc. Aquest bonic trajecte obrirà

l’oïda dels nens a la percepció de

les qualitats del so, com la força

del tro, el xiulet agut del vent o

el suau xipolleig del mar. Les

sonoritats, inspirades en la natura,

es combinen harmoniosament amb

les cançons originals escrites pel

Centre de Titelles de Lleida, que, un

any més, torna al Petit Palau per

despertar el sentit musical dels més

menuts. EN JAN TITELLA. PALAU DE
LA MÚSICA CATALANA. PALAU DE LA
MÚSICA, 4-6. BCN (CIUTAT VELLA).
HORARI: DS. 8 I DG. 9 DE NOVEM-
BRE, A LES 11, 12.30 I 17H. PREU:
11€. EDATS: A PARTIR DE 2 ANYS.
WEB: www.palaumusica.org

MÚSICA SENSORIAL A SALT

La frontera entre intèrprets i

espectadors desapareix comple-

tament aquest cap de setmana

al Temporada amb motiu dels

‘Concerts per a nadons’. Es tracta

d’un espectacle interactiu pensat

perquè els menors de tres anys

descobreixin per primer cop

les capacitats sensorials de la

música en viu. La idea va sorgir

del músic i pedagog portuguès

Paulo Lameiro que, després de

l’èxit de les primeres edicions, ha

agafat definitivament el relleu als

joves músics i ballarins d’El Canal,

el projecte artístic que ell mateix

s’ha encarregat de formar i as-

sessorar. Durant els ‘Concerts per

a nadons’, pares, mares i infants

tindran una experiència de proxi-

mitat amb el so, que els permetrà

no tan sols escoltar sinó també

tocar la música i veure d’on surt.

CONCERTS PER A NADONS. SUITE

NÚM. 1. ELS BATECS DEL CARGOL.

CENTRE D’ARTS ESCÈNIQUES SALT/
GIRONA. PL. DE CAN PATRAC, 1.
SALT (GIRONÈS). HORARI: DS. 8 I
DG. 9 DE NOVEMBRE, A LES 10.30,
12 I 16.30H. PREU: 12 EUROS
(ADULT + NEN) + 10 EUROS (ADULT
EXTRA) + 5 EUROS (NEN EXTRA).
EDATS: DE 0 A 3 ANYS. WEB:
www.temporada-alta.net

DISSABTE ENTRE ELEFANTS

El Zoo de Barcelona convida els

més petits a conèixer els grans

herbívors que resideixen al parc.

Acompanyats per una educadora

i voluntaris, els nens i les nenes

coneixeran les noves instal·lacions

dels elefants i hipopòtams i

tindran l’oportunitat d’alimentar

un rinoceront! Els petits també

parlaran amb el cuidador dels

elefants per conèixer com

s’entrenen aquests enormes

animals per poder fer revisions de

la seva salut amb tota normalitat.

ELEFANTS I HIPOPÒTAMS. PARC
ZOOLÒGIC DE BARCELONA. PASSEIG
DE CIRCUMVAL·LACIÓ, 3. TEL.: 932
256 787 (RESERVES). HORARI: DG. 8
DE NOVEMBRE, DE 10 A 13H. PREU:
19 EUROS (SOCIS ZOO-CLUB) I 26,85
EUROS (NO SOCIS). PAQUET DE TRES
DISSABTES D’AVENTURA, 42,65
EUROS. EDATS: DE 4 A 11 ANYS.
WEB: www.zoobarcelona.cat

L’HOME DE GINGEBRE

El Corte Inglés s’acomiada de la

quinzena dedicada a la moda, la

gastronomia i la cultura britàniques

amb una narració a càrrec de

Deepti Golani, d’origen indi. La

contacontes explicarà als més pe-

tits la història de Gingerbread, una

galeta de gingebre que no vol ser

menjada i que, en la seva aventura,

topa amb molts animals, alguns

dels quals són més perillosos del

que sembla. Acabada la narració

d’aquest conte tradicional anglès,

els participants de la sessió podran

fer garlandes de paper amb els

personatges que surten en el relat.

THE GINGERBREAD MAN. EL CORTE
INGLÉS. AV. DIAGONAL, 617. BCN
(EIXAMPLE). HORARI: DS. 8 DE
NOVEMBRE, A LES 12H. PREU:
GRATUÏT. EDATS: A PARTIR DE 3
ANYS. WEB: www.triviumgc.com

agenda

ELMÉS PETIT DE TOTS

DATA: DEL 8 AL 23 DE NOVEMBRE.
LLOC: TEATRES DE SABADELL,
IGUALADA, BARCELONA, BENICÀSSIM,
OLOT, LLEIDA, TARRAGONA,
GRANOLLERS, SANT CUGAT I TORDERA.
PREU: 8€. EDATS: DE 0 A 5 ANYS.
WEB: www.elmespetitdetots.cat


