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La sala Tallers del TNC es convetirà en un tatami. El motiu és el Bitels for babies de la companyia
La petita malamaluga, que hi tindrà lloc entre el 21 de febrer i el 13 de març i va dirigit sobretot a la
primera infància.

Bitels for babies en acció. Arxiu del TNC.

És la primera vegada que el Teatre Nacional de Catalunya tria un espectacle d'aquestes
característiques, i l'èxit de vendes ha estat rotund. A Bitels for babies els músics (clarinet,
violonecel, violí i percussió) no estan estàtics ni són dalt de cap escenari: es mouen descalços i
vestits de blanc mentre fan sonar Yellow Submarine. El percussionista Albert Vilà dirigeix, i nens i
progenitors seuen a terra sense sabates i proveïts de pals de plàstic per seguir el ritme. Pels
membres de La petita malamuga, Bitels for babies és una proposta "a l'africana" i un retorn a les
arts escèniques no fragmentades. Música, dansa i una mica de teiatru.

La música augmenta en intensitat a mesura que avança la funció i, al final el públic demana més:
"Quasi tot es pot fer, amb nens", diu Albert Vilà -cabell rinxolat, somriure ampli. Bitels for babies
també disposa d'un vídeo interactiu que reacciona a nivell visual al so de la música i del públic.
L'espectacle dura mitja hora i sense gaires estridències instrumentals, però la companyia aspira a
trencar amb la idea dels espectacles "exclusivament infantils". Consideren que els Beatles és una
banda per a tots els públics, amb moltes etapes de colors diferents. Un dels lemes de La petita
malamaluga és que els nadons no necessiten música suau i poc energètica o "adaptada". Albert
Vilà, que ha fet la tria i adaptació de cançons amb l'ajuda de Jordi Bello, té debilitat per la darrera
etapa dels nois de Liverpool, i creu imprescindible vibrar amb la música que toca: "Si com a músic
gaudeixes del que fas, els nens ho noten i la comunicació amb ells és millor".

Anècdotes de treballar amb i per nens? Una mallorquina de dos anys se'ls va quedar extasiada de
cara el cel. Músics i nens van envoltar-la. Bitels for babies té cert element narratiu però no segueix
cap guió; tot i així, cada nota té una coreografia, i els músics es desplacen de forma contínua:
"Resulta difícil sobretot pel violoncel·lista, és clar". Cada espectacle és imprevisible, i alguna
vegada el tatami on toquen està tan ple de nens que la coregrafia s'ha de modificar. Nens i nenes
de 0 a sis anys es mouen, alguns ballen, les reaccions són diverses. A més de música,
l'espectacle inclou dansa. Encara els costa aconseguir que l'espectacle funcioni amb més de dues
persones que ballin alhora, però la ballarina Eva Vilamitjana destaca la resposta "pura" dels
infants: "N'hi ha que remenen el cul abans de gatejar, alguns s'aixequen i ballen, d'altres només es
mouen al compàs". Vilamitjana creu que l'experiència de Bitels for babies és rica perquè és
col·lectiva, i posa èmfasi en les pinzellades de silenci. No hi ha espectacle sense silenci i el silenci
dels nens és car, gairebé sempre hi ha un brugit de fons. La companyia ha de de copsar la bellesa
d'aquest brugit, vibrar amb les melodies i connectar amb un públic exigent. "Els petits són els més
punkis, si no els agrada l'actuació t'ho fan saber", diu Vilà. La imatge de publicitat de l'espectacle
és un nadó amb un cresta.

La petita malamaluga va crear-se amb la vocació d'internacionalitzar. Porten noranta actuacions
d'experiència i tenen l'agenda plena fins el Nadal vinent, però de cara al 2017 i el 2018 han
preparat una gira per l'Àsia i per Sud Amèrica. Col·laboren habitualment amb projectes vinculats a
l'educació lliure i se senten còmodes amb la idea de viatjar. Els seus espectacles tenen un
enfocament respectuós i no infantilitzat, amb la idea que la qualitat, es tracti de nadons o d'adults,
no té compartiments ni fronteres.
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