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Diumenge que ve dia 21, el TNC s'obrirà per primer cop a un nou públic: als més petits de la casa,
als nadons de 0 a 3 anys. La companyia La Petita Malumaluga serà a la Sala Tallers fins al 13 de
març amb l'espectacle Bitels per a nadons, un concert creat exclusivament per a ells a partir d'una
música universal que compta amb tots els colors del ritme. Aquesta notícia és pura informació
perquè, així que es va fer saber a principis de temporada que vindria aquest espectacle, es van
exhaurir les entrades en un temps record. De tota manera, podeu seguir els bolos de la companyia
al seu web: http://lapetita.cat/web/calendar/ Però llegiu, que encara tindreu més ganes de
seguir-los.

Ens van convocar al Restaurant del TNC, una de les zones més àmplies fora de les sales
d'exhibició de l'edifici amb llum natural. Hi havia un espai senyalitzat a ran de terra amb un munt
de nadons i els seus acompanyants, Al mig, la companyia, vestits de blanc, amb els seus
instruments, ja van començar a cridar l'atenció dels menuts tot just en aparèixer. Els bebès els
miraven amb aquella mirada de curiositat i descoberta que mai més es torna a tenir. Semblaven
molt encuriosits pels instruments, una cosa molt gran que es posava a la boca com un biberó, però
que feia música. Hi havia unes capses de les que van sortint elements perquè els nens participin a
la música, objectes... És un espectacle interactiu, tot el que se'ls donava, ho feien servir i a més,
no hi ha cadires. Els nens es podien moure amb tota llibertat. Els músics se'ls miraven sense
perdre el somriure ni un moment. No vàrem veure tot l'espectacle però el suficient per
emocionar-nos davant l' autenticitat i sinceritat de les respostes. Va ser preciós!

La Petita Malumaluga és un col.lectiu de quatre músics i una ballarina amb un ampli bagatge en
algunes de les principals companyies de dansa i formacions musicals europees.. Està formada per
quatre músics que, mentre toquen, no paren de moure's en petites coreografies dissenyades per
Eva Vilamitjana, que balla enmig dels músics molt aprop dels nens. Albert Vilà, director de la
formació amb l'Eva, va explicar que es van posar aquest nom en tribut al Malumaluga Latin Jazz
Quintet, una formació que els fascinava. S'han especialitzat en espectacles per a nadons i primera
infància (de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys) en espectacles de carrer, petit format i teatre, com ara
Diuen, La lluna en un pot... Bitels per a Nadons es va estrenar el 2014 i des de llavors han fet unes
90 funcions per diversos teatres de Catalunya, a més de Valladolid, Madrid, Arganda del Rey,
Vuenca, la Coruña, Eivissa i Andorra. Per ara, perquè aquest any ja el tenen tot tancat (110
funcions) i per al 2017 tenen confirmada una gira que els durà al continent asiàtic i a Amèrica.

ELS NADONS, EL PÚBLIC MÉS SINCER

"Ens interessa aquesta franja d'edat per moltes coses. Una és per nosaltres mateixos, ja que et
demana ser-hi al 100%. És un públic que, si no l'interessa el que fas, no dissimula ni queda bé.
Marxa i ja està. I al contrari, quan veiem els seus ulls mirant-nos plens d'interès, ens omplim
d'estímul per fer-ho cada vegada millor", va dir l'Albert Vilà.

També va explicar que un espectacle per a nadons exigeix dues coses fonamentals: que no hi
hagi estridències i que no sigui molt llarg. "La resta, es pot fer tot. No s'han de infantilitzar els
espectacles, tan sols posar-los al seu nivell de comprensió." Fent referència a Bitels per a nadons,
van escollir la música de Beatles perquè pensen que és per a totes les edats. I no només això:



"Són un grup universal que en poc temps van passar de fer músiques elementals a la investigació
musical. Per a l'espectacle hem escollit peces de diferents etapes, complicades, simples,
melodies... Sempre que siguin possibles amb els nostres instruments", que són violó, clarinet,
violoncel i percussions.

El més gratificant és, naturalment, la resposta del públic. "A poc a poc hi van entrant. Veiem com
comencen a picar de peus, com l'entusiasme els va pujant i com, quan acabem, ens saben dir a la
seva manera que en volen més. I això és un subidón! És curiós veure com es van alliberant i
descobrir que ja els va la marxa. El nostre objectiu és transmetre'ls l'energia de la passió per la
música i aquesta capacitat la té el rock, que està fet des de les entranyes. Els nens ho noten i
volen Rock'n'Roll! ", explica l'Albert, visiblement entusiasmat amb el projecte. L'espectacle
s'acompanya amb unes imatges projectades sobre uns tambors que completen la narrativa, tot i
que l'argument és molt subtil: "Busquem coses que ens toquin la fibra per poder tocar-la als altres",
diuen. A l'excepció de l'Eva, no són ballarins però "ens sentim còmodes amb la dansa i no parem
de moure'ns mentre toquem. No fem un concert convencional asseguts en cadires!"

A la pregunta de si s'originen anècdotes, van respondre que "cada funció és diferent i totes ens
aporten descobertes. No sé si se'n pot dir anècdotes, però el que mostren són diferents maneres
de reaccionar a l'espectacle. Una vegada ens vam emocionar molt amb una nena que es va
passar tota la funció estirada al terra, relaxada i amb els ulls amunt, mirant-nos; de vegades
s'enganxen a les cordes, volent tocar... Són moviments de reacció pura que ens serveixen per
explorar el moviment, intrínsec a l'ésser humà."

Van explicar que estaven "desbordats de feina amb tots els bolos que tenim al davant. Voldríem
crear el nostre cinquè espectacle i pensen que no tindrem temps..." Però ja és un miracle que els
mals els vinguin per aquí. I es van acomiadar això: "Volem agrair al TNC que aposti per primer cop
pels nadons i que ho facin creient amb nosaltres. Ens fa molta illusió acompanyar els teatres en
aquesta experiència!"

Ho agraïm tots, és una meravellosa aposta pel futur!


