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Oci, temps lliure, 
vida & cultura

Nadons i criatures ins als 5 anys 
són protagonistes d’El més petit 
de tots, el festival de teatre infan-
til més important de Catalunya i 
que té Sabadell com a epicentre.

La mostra va arrencar el cap 
de setmana passat, exhaurint en-
trades tant en l’àmbit local com a 
les altres ciutats on s’està desen-
volupant paral·lelament. La di-
rectora, Eulàlia Ribera, conirma 
que s’estan complint expecta-
tives tant pel que fa a l’ocupació 
com a la qualitat dels espectacles. 
“Diumenge passat vam estrenar 
L’odissea de Latung La La, que ens 
feia especial il·lusió perquè és una 
producció pròpia de LaSala jun-
tament amb David Ymbernon”, 
explica. 

Aquest cap de setmana  torna la 
programació tant a l’equipament 
de Ca n’Oriac com a L’Estruch. 
El primer acollirà Klank (dissabte 
i StemmesStammen (diumenge), 
tot i que les entrades estan exhau-
rides. A L’Estruch l’oferta és més 
variada. S’hi representa Un ópera 

de papier (excepcionalment, una 
obra adreçada a majors de 5 anys), 
Musicals per als més menuts, L’hora 
del pati, Tumble in the jungle (obra 
inclusiva amb nens i nens amb 
capacitats diverses) i Tatarratt. 

A més, totes les obres es repre-
senten diverses vegades, fet pel 
qual encara queden entrades per 
a algunes de les sessions (podeu 
consultar disponibilitat a elmespe-
titdetots.cat).

Al pati de L’Estruch

El pati de L’Estruch s’omplirà 
d’instal·lacions, en una activitat 
gratuïta (fins a completar afora-
ment).

Igualment, el dilluns vinent té 
lloc a la biblioteca de la Serra el ta-
ller Aprèn una cançó en llengua de 
signes (18 h), de la mà de la compa-
nyia noruega ICB Productions.

“Sense cultura i art no hi haurà 
cohesió social”, exposa Ribera. I 
aquests dies s’escampa per la ciu-
tat per atraure els més petits i afa-
vorir la relexió. 

Detall de l’obra ‘Musicals per als més menuts’, de la companyia catalana Pels més menuts / CEDIDA

Uns 50 professi-
onals d’arreu del 
món es troben a 
L’Estruch en el 4t 
Encontre Interna-
cional d’Arts per 
a la Primera In-
fància, des d’ahir 
divendres i fins al 
diumenge 

La directora, 
Eulàlia Ribera, 
destaca que 
“sense cultura i 
art no hi haurà 
cohesió social”

TEATRE  El festival adreçat als menors de 5 anys arriba 
al segon cap de setmana exhaurint gran part de les 
entrades. Les funcions es reparteixen entre L’Estruch 
i LaSala. En parlem amb la directora, Eulàlia Ribera

El més petit de tots 
frega el ‘sold out’
A. Zurimendi  •  @anderzurimendi   #JoTambéSocpetit 

L’aniversari de la Discotheque’ 
Sacs, punt de trobada juvenil dels 
70, em fa pensar que avui falten bars 
per anar a ballar a Sabadell. Ni zona 
Hermètica, ni Bemba, ni Barro, ni la 
‘Repu’... És, almenys, una anomalia. 

Cada generació té on 
ballar.... o no?

Ander Zurimendi, periodista
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