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#empt19 #elmespetit
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Aquest 2019, el Festival celebra amb emoció els seus 15 anys 
de recorregut. Perquè això és el que significa ser El Més Petit: 
fantasia, emoció i aventura. Una fantasia que pot i ha de 
transitar fora de totes les rutes conegudes. Una emoció que 
ens commou, entre el somriure i l’excitació dels ulls ben oberts 
dels infants. Una aventura cap a territoris que només l’art pot 
conquerir, on tots estem convidats a trobar nous llenguatges 
per compartir en família.

Compromesos amb la qualitat artística, com a eix vertebrador 
de la programació, us volem oferir una selecció de les 
propostes d’arts escèniques per a la primera infància més 
interessants del panorama actual.

Seguim ampliant l’oferta d’activitats paral.leles (conferències, 
trobades professionals, formació per a professionals i mestres, 
tallers per a famílies i escoles) que, un any més, trobareu 
programades a les biblioteques, fàbriques de creació i altres 
espais de les ciutats on el Festival ha anat creixent, amb el ferm 
convenciment que l’art per als més petits ha d’arribar a tot 
arreu i ha de ser per a tots.

Us anunciem també amb satisfacció que el Festival viatjarà 
fins a Mallorca i Montcada i Reixac, amb la nova incorporació  
a l’equip del Teatre Principal de Palma i el del Teatre Municipal 
de Montcada i Reixac, a qui des d’aquí saludem i donem una 
càlida benvinguda.

Per als més petits i per a tots aquells que també vulgueu ser 
petits per uns dies, us desitgem un molt bon Festival!
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NORUEGA

www.icbproductions.com

2-5 
anys  

Idea, coreografia i direcció: Inger Cecilie Bertrán de Lis / Dramatúrgia i 
direcció: Robert Skjærstad / Compositor: Vidar Løvstad / Intèrpret: Rita 
Lindanger / Ballarins: Julie Moviken, Oda Bjørholm i Cesilie Kverneland 

Divendres 8 / 10.00 h / Teatre de l’Escorxador. Lleida (funció escolar)

Dissabte 9 / 16.30 i 18.00 h /  Teatre de l’Escorxador. Lleida

Diumenge 10 / 12.00 i 17.00 h / Atrium. Viladecans

Dilluns 11 / 10.00 h / Atrium. Viladecans (funció escolar)

Divendres 15 / 9.30 i 11.00 h / Teatre Principal. Olot (funció escolar)

Dissabte 16 / 11.00 h / Teatre Principal. Olot 

Diumenge 17 / 10.30 h / Teatre de l’Estruch. Sabadell

Dilluns 18 / 9.30 i 11.00 h / Teatre de l’Estruch. Sabadell (funció escolar)

Divendres 22 / 9.30 i 11.00 h / Mercat de les Flors. Barcelona (funció escolar)

Dissabte  23 / 11.00 i 16.30 h / Mercat de les Flors. Barcelona

Dissabte 24 / 11.00 h / Mercat de les Flors. Barcelona

35 
min.

INGER CECILIE BERTRÁN 
DE LIS    
TUMBLE IN THE JUNGLE 
(VOLTANT PER LA JUNGLA )   
Un espectacle de dansa pensat per a nens amb deficiència auditi-
va, però que alhora busca tenir un efecte unificador per a tothom.
A Tumble in the jungle dos ballarins i un músic sord ens 
conviden a seguir el seu camí a través de la jungla, creant 
situacions humorístiques i poesia de l’absurd.

Amb el suport de: the Arts Council Norway, the Audio and Visual Fund, 
Extrastiftelsen i Notam i Danse of teatersentrum/Performing Arts Hub Norway
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CATALUNYA

www.bigbouncers.info

2-5 
anys  

Direcció: Big Bouncers / Creació: Anna Rubirola, Cecilia Colacrai , Mireia  
de Querol, Ursa Sekirnik / Interpretació: Anna Rubirola, Cecilia Colacrai,  
Ursa Sekirnik, Mireia de Querol / Espai sonor i música original: Oriol Roca

Dissabte 9 / 17.30 h / Teatre Auditori. Sant Cugat 

Diumenge 10 / 10.30, 12.00 i 16.00 h / Teatre Auditori. Sant Cugat

Dijous 14 / 9.30 i 11.00 h / Teatre Auditori. Granollers (funció escolar)

Divendres 15 / 9.30 i 11.00 h / Teatre Auditori. Granollers (funció escolar)

Dissabte 16 / 18.00 h / Teatre Auditori. Granollers

BIG BOUNCERS     
JUNGLA 
Jungla proposa un viatge per un ecosistema on poden 
aparèixer tot tipus d’éssers, formes, colors i sons. Un espai  
que dona cabuda al més petit i també al més gran. Un espai  
on conviuen diferents cossos amb comportaments 
sorprenents. 

Cossos que es camuflen, brillen, floten, reboten, s’estiren  
i es transformen constantment. Un espai no explorat, on  
la sorpresa i la màgia poden donar-se en qualsevol moment  
i on tots els elements estan en moviment continu.

Coproducció: Mercat de les Flors / Amb la col•laboració de: Festival El Més Petit  
de Tots, La Caldera centre de creació de dansa i arts escèniques, La Poderosa,  
La Visiva  /  Amb el suport de: Generalitat de Catalunya  /  Projecte dins del marc 
de col.laboració entre el Bærum Kulturhus (Noruega) i el Mercat de les Flors.

35 
min.
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CATALUNYA

www.pelsmesmenuts.cat

0-3 
anys  

Direcció musical i arranjaments: Adrià Bauzó / Dramatúrgia i direcció 
artística: Faló Garcia / Músics: Karol Green, Xavi Molina, Pau Sánchez i 
Andreu Vilar 

Diumenge 10 / 11.00, 12.00 i 17.00 h  / SAT Sant Andreu Teatre. Barcelona

Divendres 15 / 9.30 i 11.00 h / La Vela (L’Estruch). Sabadell (funció escolar)

Dissabte 16 / 10.00 i 11.15 h / La Vela (L’Estruch). Sabadell

Diumenge 17 / 11.00 i 16.30 h / Teatre Principal. Olot

Dissabte 23 / 12.00 i 17.00 h / Atrium. Viladecans 

Diumenge 24 / 12.00 i 17.30 h / Teatre de l’Aurora. Igualada

COMPANYIA PELS MÉS 
MENUTS     
MUSICALS PER ALS MÉS 
MENUTS 
Musicals per als més menuts serà un viatge en l’imaginari  
del món dels musicals (teatrals i de cinema). Un concert  
amb experiències sensorials compartides entre els menuts,  
la família i els músics.

I diem experiències sensorials perquè un concert com aquest 
no només és música... Els nadons són curiosos i tenen la 
necessitat vital de conèixer el que els envolta.

40 
min.
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CATALUNYA

www.blinkflash.org

2-5 
anys  

Creació i interpretació: Montse Roig / Coreografia: Marina Cardona  
i Montse Roig / Dramatúrgia: Joan Casas / Música original: Aïda Oset 
Espai sonor: Aïda Oset i Toti Arimany 

Diumenge 10 / 12.00 i 17.00 h / Teatre Auditori de Palma. Mallorca 

ASSOCIACIÓ BLINK FLASH     
BLINK FLASH DUNCAN 
En l’espectacle Blink Flash Duncan descobrim el viatge  
iniciàtic de l’Isa, un viatge basat en la biografia emocional 
d’Isadora Duncan.

La peça és una proposta artística per als més menuts que 
busca despertar la dansa com a llenguatge d’expressió i obrir  
la consciència de les pròpies emocions i les dels altres.

Una coproducció de: Mercat de les Flors i Festival El més petit de tots 2017

35 
min.
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CATALUNYA

www.davidymbernon.com

0-5 
anys  

Creació i direcció: David Ymbernon / Amb: Xavi Lloses i David Ymbernon

Diumenge 10 / 12.00 i 17.00 h / LaSala Teatre. Sabadell

Dilluns 11 / 9.30 i 11.00 h / LaSala Teatre. Sabadell (funció escolar)

Divendres 15 / 9.45 i 11.15 h / SAT Teatre. Barcelona (funció escolar)

Dissabte 16 / 16.30  i 18.00 h / SAT Teatre. Barcelona

Diumenge 17 / 12.00  i 17.00 h / SAT Teatre. Barcelona

Dissabte 23 / 12.00 i 17.30 h / Teatre de l’Aurora. Igualada

DAVID YMBERNON    
L’ODISSEA DE LATUNG 
LA LA 
L’Odissea de Latung La La és una obra escènica, poètica  
i parateatral, amb una gran càrrega de poesia visual.  
«Anava amb el vaixell a la recerca del tresor, però no vaig  
poder endur-me’l perquè el tresor era l’illa.»

David Ymbernon és un artista polifacètic posseït pel color 
taronja. Tot el seu món, la seva vida, gira al voltant d’aquest 
color, i la seva feina és una línia contínua que comença des  
del principi, des de la seva infància.

Una producció de: LaSala, Festival El més petit de tots 2019 i Cia David Ymbernon

35 
min.
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CATALUNYA

www.animalreligion.com

2-5 
anys  

Autoria: Animal Religion (Quim Giron, Joana Serra i Joan Cot Ros)

Dijous 14 / 9.30 i 11.00 h / Mercat de les Flors. Barcelona (funció escolar)

Divendres 15 / 9.30 i 11.00 h / Mercat de les Flors. Barcelona (funció escolar)

Dissabte 16 / 12.00 i 17.00 h / Mercat de les Flors. Barcelona

Diumenge 17 / 11.00 i 12.30 h / Mercat de les Flors. Barcelona

Divendres 22 / 9.30 i 11.00 h / Teatre Municipal. Benicàssim (funció escolar)

Dissabte 23 / 17.00 i 18.30 h / Teatre Municipal. Benicàssim 

ANIMAL RELIGION       
I LES IDEES VOLEN
Tro.
Busca tro.
I qui tro, busca qui.
I qui.
I qui bus.
I qui busca... troba.

...i les idees volen és un espectacle fresc on pocs objectes  
tenen molt de protagonisme. Petites troballes que creixen  
fins a esdevenir un espectacle de circ on el joc, la llum i la 
música s’enllacen per fer de cada funció, una experiència  
de col.laboració diferent amb el públic.

Coproducció: Mercat de les Flors. / Amb la col•laboració de: Festival El més petit 
de tots i el centre de creació Can Gassol de Mataró

25 
min.
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FRANÇA

www.lefilrougetheatre.com

+5
anys  

Intèrprets: Sarah Gendrot-Krauss, Naton Goetz i Jeff Benignus / Concepció  
i direcció: Eve Ledig / Composició i direcció musical: Jeff Beningnus

Dijous 14 / 10.00 h / Teatre de l’Estruch. Sabadell (funció escolar)

Divendres 15 / 10.00 h / Teatre de l’Estruch. Sabadell (funció escolar)

Dissabte 16 / 10.15 i 12.00 h / Teatre de l’Estruch. Sabadell

LE FIL ROUGE       
UN ÓPERA DE PAPIER 
(UNA ÒPERA DE PAPER)   
Un opéra de papier és la nova creació de Le Fil Rouge, pensada 
per a un públic més gran. El cant dels intèrprets, l’orquestració 
dels tons, la música i les llegendes crearan els paisatges sonors 
d’aquesta òpera de paper on tot ens portarà a cantar i ballar.

Amb aquesta petita joia obrim una nova secció al programa  
del Festival: un regal pensat per als que, tot i que ja teniu més  
de 5 anys, voleu seguir acompanyant-nos encara una mica 
més...

Una producció de: Le fil rouge théâtre. Una companyia finançada pel Ministère de 
la culture et de la communication - DRAC Grand Est, la Région Grand Est i la Ville 
de Strasbourg. / Coproducció: La Passerelle, Rixheim - Festival mundial de teatre 
de titelles, Charleville-Mézières - La Minoterie, Dijon / Amb el suport de: Quint’Est 
- Le PréO, Oberhausbergen - Festival MOMIX - Fundació Alliance CAIRPSA 
CARPRECA - SPEDIDAM

45 
min.
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HOLANDA 

www.dadodans.nl

2-5 
anys  

Creació: Gaia Gonnelli i Wiebe Gotink / Coreografia: Gaia Gonnelli 
Ballarina: Candela Murillo / Música: Wiebe Gotink i Felicity Provan 

Divendres 15 / 9.30 i 11.00 h / LaSala. Sabadell (funció escolar)

Dissabte 16 / 12.30 h / LaSala. Sabadell

Diumenge 17 / 12.00 h / Mercat de les Flors. Barcelona

DADODANS        
KLANK 
Tal com un pingüí reconeix el so de les seves cries entre milers, 
una mare humana reconeix el so del seu fill a tot arreu. I és que 
mare i cria s’identifiquen en les característiques bàsiques: olor, 
moviments i so. Aquest lligam va creixent a mesura que els 
nens es fan grans? O es va desfent? Què passa si es perd?

Aquesta és la base del nou treball de la companyia holandesa 
Dadodans, Klank, que ens convida a entrar en un ambient 
íntim, on una ballarina i una trompetista i cantant ens guiaran 
per un viatge al món dels sons. Estarem envoltats de so, però 
també escoltarem el silenci. Escoltarem sense veure i veurem 
sense escoltar. I jugarem amb el so. 

40 
min.
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NORUEGA

www.karstein.no

0-3 
anys  

Concepte, coreografia i direcció: Karstein Solli / Música: Oystein Elle 
Intèrprets: Ibrahim Fazlic, Alexander Aaro, Geir Hytten i Oystein Elle

KARSTEIN SOLLI  
PRODUKSJONER           
STEMMESTAMMEN 
(VEUS TRIBALS)  
A través de situacions familiars, l’humor i el joc, aquesta 
companyia noruega crea un imaginari propi que ens evocarà 
lligams tant a rituals tribals com amb “l’absurd” que sovint 
conviu amb les regles dels jocs de nens. 
La veu masculina, intensa, a voltes massa gruixuda però 
reconfortant per als nadons que la senten i reconeixen, ens 
parla de llengües llunyanes, de tribus perdudes, de cançons, 
crits de festa i remors suaus. I al cridar, al cantar junts, ens 
adonem que el nostre cos és alhora també un instrument amb 
una poderosa caixa de ressonància.

Una coproducció en col•laboració amb: Bærum Kulturhus Norway. / Amb el 
suport de: Norwegian Arts Council i Fund for Sound and Image. Norwegian Fund 
for performing artists.

40 
min.

Divendres 15 / 10.00 i 11.15 h / Mercat de les Flors. Barcelona (funció escolar)

Dissabte 16 / 10.30 i 12.00 h / Mercat de les Flors. Barcelona

Diumenge 17 / 17.00 h / LaSala. Sabadell

Dilluns 18 / 11.00 h / LaSala. Sabadell (funció escolar)
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BÈLGICA

www.laguimbarde.be

+18
mesos  

Intèrprets: Amel Felloussia i Elizabeth Mouzon / Intèrprets: Amel 
Felloussia i Elizabeth Mouzon / Posada en escena: Carlos Laredo 

Divendres 15 / 9.30 i 11.00 h / Teatre Mira-sol. Sant Cugat (funció escolar)

Dissabte 16 / 10.30 i 12.00 h / Teatre Mira-sol. Sant Cugat

Diumenge 17 / 18.00 h / Teatre Auditori. Granollers

THÉÂTRE DE  
LA GUIMBARDE    
CANTO
En aquest nou laberint que ens proposa el creador Carlos Laredo, 
el temps és temps de jugar. És temps per a la poesia del primer 
llenguatge, del primer gest, allò que els nadons ja porten imprès 
des dels seus records ancestrals.

Quan juguem trenem les relacions humanes; teixim una subtil 
trama de sons, tons i silencis, que ens fa retrobar els inicis, allà 
d’on venim, allà on la vida prenia les seves primeres formes.   
Te’n recordes? Canto ens bressola i ens acompanya a explorar 
sense presses aquest camí poètic i oblidat on viuen els nounats: 
l’inici dels mots, la sorpresa del moviment, la fragilitat que som, 
allò que ens uneix i ens vincula a la terra, l’origen.

35 
min.
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FRANÇA

www.lasoupecompagnie.com

0-5 
anys  

Artistes convidats: La Soupe Cie, Den Draad i Tombs creatius

Dissabte 16 / de 10.00 a 14.00 h / Pati de l’Estruch. Sabadell

Diumenge 17 / de 10.00 a 14.00 h / Pati de l’Estruch. Sabadell

Activitat gratuïta. Aforament controlat.

L’HORA DEL PATI 
Un hora del pati per riure i viatjar a móns llunyans. Moments 
de silenci enmig de la fressa. Moments de rauxa i festa. 

La Soupe Cie ofereix un moment íntim i musical desplegant 
un teatre en miniatura. A mig camí entre el kamishibaï 
(teatre de paper japonès) i tècniques de llibre pop-up, 
Macao&Cosmage és un viatge a l’univers d’Edy Legrand. 

Playscapes (Paisatges de joc) una instal.lació d’Art Croche, 
de boles gegantines i xarxes,  creada per l’artista belga Cathy 
Bertel per als més petits (2 a 5 anys). 

Puck i la seva troupe (Espectacle en procés de creació): 
La Caravana Puck és el cinema més petit del món. Ara, els 
personatges de les pel.lícules seran els protagonistes de la 
seva pròpia història. Com? Fora de la caravana trobarem una 
selecció de jocs de fusta artesanals que posen a prova l’enginy 
del públic de totes les edats.

30 
min.

BÈLGICA

www.dendraad.com

CATALUNYA

www.tombscreatius.com
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BÈLGICA

www.frieda.wtf

3-5 
anys  

Concepte: Eva Binon, Tina Heylen i Patrick Vervueren 
Intèrprets: Eva Binon, Ephraïm Cielen, Tina Heylen i Patrick Vervueren 
Música: Ephraïm Cielen 

Diumenge 17 / 10.15 i 12.00 h / La Vela (L’Estruch). Sabadell

Dilluns 18 / 9.30 i 11.00 h / La Vela (L’Estruch). Sabadell

Dissabte 23 / 17.30 h / Teatre Clavé. Tordera

Diumenge 24 / 12.00  i 17.00 h / Teatre de l’Escorxador. Lleida

FRIEDA           
TATTAR ATTAT!  
Tattar attat! és una proposta de teatre de l’objecte, molt visual, 
que ens sorprèn amb una posada en escena neta i agosarada 
per als més petits. Un treball expressiu i en moviment que 
classifica i organitza els objectes, però també balla, canta i 
somia. Un descobriment festiu de la diferència i la semblança 
que interpel.larà tant els més petits com els més grans que  
els acompanyin. 

Un espectacle del col.lectiu flamenc Frieda, que ens presenta  
la seva última i nova producció. 

Una producció de: Frieda en coproducció amb Froefroe / Amb el suport de: 
Villanella i el Festival Krokus

40 
min.
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FRANÇA

www.act2-cie.com

3-5 
anys  

Coreografia: Catherine Dreyfus en col·laboració amb els intèrprets 
Intèrprets: Salima Nouidé, Gaétan Jamard i Catherine Dreyfus  
Música: Stéphane Scott 

Divendres 22 / 10.00 h / Mercat de les Flors. Barcelona (funció escolar)

Dissabte 23 / 12.00 i 17.00 h / Mercat de les Flors. Barcelona

Diumenge 24 / 12.00 h / Mercat de les Flors. Barcelona

COMPAGNIE ACT2          
ET SI J’ÉTAIS MOI!
(I SI JO FOS JO!)  
En un cub gegant situat al mig de l’escenari, tres ballarins 
es converteixen en un de sol, abans de créixer, evolucionar 
i convertir-se en éssers únics, cadascun amb la seva pròpia 
personalitat. L’escena s’omple de llum i color i la dansa es  
fa tan accessible com un joc infantil.
Et si j’étais moi! és una veritable invitació a viatjar als nostres 
espais imaginaris, i és un homenatge al nen que encara portem 
dins, perquè els nens i els adults puguin reunir-se en un 
univers comú: el dels somnis!

Una coproducció de: Association Act2 / La Filature, Scène nationale – Mulhouse  
/ Le CREA, Scène Conventionnée Jeune Public - Kingersheim / La Méridienne 
– Théâtre de Lunéville / CCN Le  Ballet de L’Opéra National du Rhin Mulhouse 
(accueil Studio 2009) / Le Théâtre Nuithonie – Fribourg - Suisse / Amb el suport 
de: Région du Grand Est, Conseil Départemental du Haut Rhin, Ville de Mulhouse, 
ADAMI, DRAC Alsace, ambassade de France en Suisse, Réseau Quint’Est - Réseau 
Grand Est du spectacle vivant, Via Storia, le Triangle - Huningue, la Castine –  
Reichshoffen, les Ateliers de L’Opéra du Rhin.

40 
min.
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CATALUNYA

www.imaginart.cat

1-3 
anys  

Idea i direcció: Eulàlia Ribera i Jordi Colominas / Direcció artística: Carles 
Porta / Coreografia: Iera Delp / Interpretació: Raquel Viñuales / Composició 
musical i ambients sonors: Josep Maria Baldomà, Baldomusic 

Dissabte 23 / 11.30, 12.30, 17.30 i 18.30 h / Teatre Municipal.  

Montcada i Reixac

IMAGINART            
PLANETA KA 
Els coets d’Imaginart ja estan preparats per tornar a enlairar-se 
en una nova missió. I busquem nous exploradors amb ganes de 
descobrir el planeta Ka. 

Un planeta amb textures diverses, amb terres irregulars, amb 
coves, espais secrets i pendents per escalar o per on deixar-se 
caure. I tot això, acompanyats de l’única habitant del planeta 
que, ballant, ajudarà els petits exploradors a conèixer el lloc 
on viu.
Després de l’èxit de les missions a l’espai, el Planeta Ka torna  
a El Més Petit. Encara no l’heu descobert?

30 
min.
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SÈRBIA - SUÈCIA

www.dalijaacinthelander.com

0-12
mesos  

Concepte, direcció i posta en escena: Dalija Acin Thelander / Ballarins: 
Dalija Acin Thelander i Oksana Griaznova / Música: Thomas Jeker (CH)

Dissabte 23 / 11-14.00 h i 15.00-18.00 h / Teatre Principal de Palma. Mallorca

Diumenge 24 / 11-14.00 h i 15.00-18.00 h / Teatre Principal de Palma. Mallorca

DALIJA ACIN THELANDER       
THE GARDEN 
OF SPIRITED MINDS
(EL JARDÍ DE LES MENTS DESPERTES ) 
A The garden of spirited minds us convidem a experimentar 
amb el temps, sense  marcar un límit a l’espectacle. Un jardí 
per als sentits on desenvolupar la pròpia percepció sense 
presses. Una improvisació que s’anirà teixint entre els 
intèrprets i el públic assistent, que podrà entrar en aquest 
contínuum i ser-hi durant 3 hores o durant uns minuts. 

Performance instal.lació creada i dissenyada per l’artista serbo-
sueca Dalija Acin, una de les artistes més compromeses amb la 
recerca en les arts per als més petits i en travessar les fronteres 
del gènere i dels formats.

L’entrada a aquest espectacle permet que, durant  
les hores establertes de la sessió, els espectadors  
puguin entrar i sortir de la instal•lació tantes  
vegades com vulguin.



BÈLGICA

www.dendraad.com

2-5 
anys  

Creació: Cathy Bertel

Diumenge 24 / De 10.00 a 14.00 h / Teatre Municipal. Montcada i Reixac

DEN DRAAD                
PLAYSCAPES 
(PAISATGES DE JOC)   
Es pot crear un castell ple d’aventures fet de boles, ganxet 
i colors? S’hi pot saltar a sobre? Poden viure-hi animals 
divertidíssims? 

La resposta és que sí. Playscapes és una instal.lació d’Art 
Croche creada per l’artista belga Cathy Bertel per als més 
petits. Cathy Bertel crea escultures i entorns esculturals fets 
amb materials artístics no tradicionals, neumàtics, teixits 
elàstics i ganxet. L’obra de Bertel es dirigeix a la totalitat del 
cos de l’espectador i el fa participar de manera activa  
i autònoma en l’experiència.

Instal•lació 
(4 hores)
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Dijous 7 / 17.30 h /  Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori. Sant Cugat

Dissabte 16 / 11.00 h / Roca Umbert Fàbrica de les Arts. Granollers

Aforament reduït. Condicions d’inscripció: www.elmespetitdetots.cat

TALLER
BIG BOUNCERS     
MOVENT-NOS JUNTES 
PER LA JUNGLA!

Un taller per explorar l’espai propi, l’espai comú, les distàncies 
i relacions entre els cossos; el temps: les velocitats, la relació 
amb la música i els sons i la relació entre cossos i materials 
i objectes. També treballarem a patir de la imaginació: 
buscarem moure’ns des de diferents estímuls, per crear 
diferents danses, amb textures, formes i característiques 
diverses i ampliar així les possibilitats del nostre propi cos  
i el nostre imaginari.

Creació: Anna Rubirola, Cecilia Colacrai i Mireia de Querol

1-5 
anys 

45 
min.

CATALUNYA

www.bigbouncers.info

TALLER
ICB PRODUCTIONS    
LEARN A SONG IN SIGN LANGUAGE
(APRÈN UNA CANÇÓ EN LLENGUA 
DE SIGNES)

A l’espectacle Tumble in the jungle (Voltant per la jungla) tenim 
l’oportunitat d’escoltar i veure la cançó Et lite lys (La petita 
llum), que s’interpreta en llengua de signes. Durant el taller 
convidem els infants i els adults que s’aprenguin la cançó amb 
ajuda dels artistes de la companyia. La música i el moviment 
són el nucli d’aquesta activitat.

Intèrprets: ICB Productions / Fotografia: Tale Hendnes, Dansens Hus

Divendres 8 / 17.30 i 18.30 h / Biblioteca de Lleida

Divendres 15 / 18.00 h / Teatre Principal d’Olot

Dilluns 18 / 18.00 h / Biblioteca de la Serra. Sabadell

Aforament reduït. Condicions d’inscripció: www.elmespetitdetots.cat

4-5 
anys  

45 
min.

NORUEGA

www.icbproductions.com
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Dimecres 13 / 18.00 h /  Biblioteca Vapor Badia. Sabadell

Aforament reduït. Condicions d’inscripció: www.elmespetitdetots.cat

TALLER
DADODANS    
MOVIMENTO VIVO      

Durant aquest taller, Gaia Gonnelli acompanyarà famílies  
i infants a través de diferents jocs de moviments i danses  
per fomentar la creativitat, la musicalitat i el contacte.

Gaia Gonnelli és una coreògrafa italiana, professora de 
dansa, que treballa als Països Baixos. Amb al seva companyia 
Dadodans, crea experiències per als més petits.

Creació i intèrpret: Gaia Gonnelli

HOLANDA

www.dadodans.nl

3-5 
anys

60 
min.

Divendres 15 / 17.15 i 18.15 h /  Fàbrica de creació Fabra i Coats. Barcelona

Aforament reduït. Condicions d’inscripció: www.elmespetitdetots.cat

TALLER
COMPANYIA PELS MÉS MENUTS    
MÚSICA PER ALS MÉS MENUTS     

Música per als més menuts vol ser una experiència d’intercanvi 
i complicitat on la música en viu, el moviment i el silenci creïn 
moments intensos i sorprenents.  

Veu i guitarra: Faló Garcia / Acordió, flauta i saxo: Pau Sánchez

0-3 
anys  

30 
min.

CATALUNYA

www.pelsmesmenuts.cat
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Dilluns 18 / 17.30 h /  Biblioteca Mira-sol Marta Pessarrodona. Sant Cugat

Dimarts 19 / 17.30 h / Biblioteca del Nord. Sabadell

Divendres 22 / 18.00 h / Teatre Clavé. Tordera

Aforament reduït. Condicions d’inscripció: www.elmespetitdetots.cat

TALLER
CIA. FRIEDA     
PEÇA A PEÇA      

Dibuixar, tallar, enganxar figures geomètriques, plantilles,  
col.leccions.
Diferències i similituds.
Tot és relatiu.
No faran falta models. 
Juntament amb tots els participants
i partint de la imaginació dels infants,
crearem una nova obra d’art. 

Intèrprets: Tina Heylen i Eva Binon

BÈLGICA

www.frieda.wtf

3-5 
anys

60 
min.

TALLER
COMPAGNIE ACT2     
QUI DIU QUE NO? VINE A BALLAR  
AMB ELS TEUS AVIS!      

A Qui diu que no? la companyia ACT2 convida tota la família 
a compartir un moment diferent i original. Conèixer, 
comprendre, comunicar-se, descobrir-se d’una manera 
diferent.
Un viatge a la terra dels sentits que permet apropar-se a la 
dansa de manera lúdica, així com crear una nova interrelació 
entre cos i moviment. Una aventura singular i increïble per 
compartir amb tota la família.

Intèrpret: Salima Nouideli

Dimecres 20 / 18.00 h /  Biblioteca del Sud. Sabadell

Aforament reduït. Condicions d’inscripció: www.elmespetitdetots.cat

FRANÇA

www.act2-cie.com

4-5 
anys

60 
min.
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TALLER
ASSOCIACIÓ BLINK FLASH       
BLINK FLASH LAB      

Nens i nenes comparteixen l’espai creatiu amb la ballarina, 
junt amb ella descobreixen objectes amagats que disparen el 
moviment i el ritme.

Educadors i famílies també participen de l’experiència de 
manera que els nens s’hi poden llançar sense por i, a la vegada, 
el adults adquireixen eines per comunicar-se amb els altres a 
través de la dansa, el ritme i el joc.

Creació: Montse Roig, Marina Cardona i Joan Casas  
Interpretació: Montse Roig

Dijous 21 / 17.30 h / Biblioteca Elisenda de Montcada. Montcada i Reixac

Divendres 22 / 17.30 i 18.30 h / Biblioteca de Lleida. 

Aforament reduït. Condicions d’inscripció: www.elmespetitdetots.cat

CATALUNYA

www.blinkflash.org

0-3 
anys

25 
min.

NORUEGA

www.karstein.no

3-5 
anys

60 
min.

TALLER
KARSTEIN SOLLI        
PLAY, MOVEMENT AND VOICE 
(JOC, MOVIMENT I VEU)          

Amb Play, movement and voice, Karstein Solli ens convida  
a un taller fantàsticament juganer acompanyat de dos dels 
ballarins de l’espectacle StemmeStammen (Veus tribals)

En aquest taller tothom hi podrà participar. D’una banda, 
els infants i els adults exploraran el moviment i la veu 
d’una manera lúdica. De l’altra, els artistes ens mostraran 
la musicalitat del cos i ens ajudaran a entendre com ens 
comuniquem a través d’ell. 

Responsables del taller: Geir Hytten i Alexander Aarøe

Divendres 15 / 17.00 h / Mercat de les Flors. Barcelona

Aforament reduït. Condicions d’inscripció: www.elmespetitdetots.cat 
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Divendres 15 de novembre 
Sala 1. L’Estruch. Sabadell

15.00 h
Presentació del procés creatiu 
de ...I les idees volen, a càrrec de 
Quim Girón.
Presentació del procés creatiu 
de L’Odissea de Latung La La, a 
càrrec de David Ymbernon.

15.45 h  
La dramatúrgia espacial per a la 
primera infància, a càrrec de Karel 
Van Ransbeeck (director artístic 
de De Spiegel–Bèlgica) i Carlos 
Laredo (director artístic de La 
Casa Incierta–Brasil). 

17.00 h
No hi ha somnis massa grans: 
Parlem del repte de la inclusió 
en les arts per a la infància, amb 
Or Altermann i Sharon Gavrielov 
(directores del Festival Safe Place, 
Israel) i Cecilie Bertrán de Lis 
(Tumble in the jungle, Noruega)

18.00 h
Les arts per a la infància a 
França. L’experiència del 
parteneriat entre La Passerelle i 
el Festival Momix/CREA, a càrrec 
de Philippe Schlienger (director 
artístic de Momix) i Céline 
Berthelard (directora artística La 
Passerelle).  
Les arts per a la infància a 
Shanghai. L’experiència del 
Shanghai  Children’s Art Theatre 
a càrrec de la seva directora, 
Christine Liang.

Dissabte 16 de novembre
Sala 1. L’Estruch. Sabadell

15.00 h
Presentació del projecte Mestres  
que es mouen de LaSala (Sabadell).

15.30 h
Els nadons neixen poetes?  
Projecte de Recerca sobre la 
resposta psicofisiològica de nens 
menors de 3 anys davant les 
arts en viu. A càrrec de Miguel 
Ribagorda (investigador, director 
d’escena i autor teatral)  i Carlos 
Laredo (investigador i director 
artístic de La Casa Incierta). 

17.00 h
Respirar llum. 
Conferència sobre Art i 
Educació a càrrec de Lali Bosch, 
(professora de filosofia, curadora 
d’exposicions i creadora de 
projectes que connecten les arts, 
l’educació i la vida urbana).

17.30 h
L’art ens alimenta  
i ens fa créixer.  
Taula rodona amb Àngels Margarit 
(directora del Mercat de les Flors), 
Xavier Gimeno Soria (professor 
titular del departament de 
Pedagogia Aplicada UAB), Lali 
Bosch, Carlos Laredo i Karstein 
Solli (artista i coreògraf).

IV ENCONTRE INTERNACIONAL D’ARTS  
PER A LA PRIMERA INFÀNCIA - CONFERÈNCIES

Crossing borders Crossing borders
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14 de novembre

Movimento Vivo
A càrrec de Gaia Gonnelli (Holanda)
De 18.00 a 21.00 h 
Mercat de les Flors. Barcelona

El cos, movent-se de manera 
creativa, estableix un pont 
entre la percepció d’un mateix 
i del món extern, eliminant 
els filtres, les convencions i les 
pors. Gaia Gonnelli guiarà els 
participants a explorar noves 
possibilitats expressives, creatives 
i comunicatives.

16 de novembre

Objectes, Moviment i Joc. 
Comunicar-se a través de 
l’expressió escènica i el joc,  
en la trobada amb nens i nenes de 
0 a 3 anys
A càrrec de Karstein Solli 
(Noruega)
D’11.00 h a 14.00 h
L’Estruch. Sabadell

Treballarem des de l’objecte i 
altres elements com a extensions 
del nostre cos que ens faciliten 
comunicar-nos amb els infants. 
Experiències físiques essencials 
per apropar-nos a la manera com 
els nens es descobreixen com a 
humans en el seu propi joc.

16 de novembre

El joc de l’invisible: Com treballar 
l’escolta profunda  
de les emocions dels infants  
en el període d’adaptació escolar
A càrrec de Carlos Laredo (Brasil) 
D’11.00 h a 14.00 h
L’Estruch. Sabadell

Laredo ens guiarà en aquest taller 
pràctic per treballar tècniques 
dramàtiques que ajuden a 
eixamplar els límits de la nostra 
escolta. Així, podrem aprofundir 
en l’acompanyament del 
sentiment de desconsol que tenen 
molts infants durant el període 
d’adaptació escolar.

Trobada professional 
Oberta als artistes, productors i 
programadors que assisteixin al 
festival. Té per objectiu generar 
un espai de relació, intercanvi i 
networking entre professionals 
dels sector.
15, 16 i 17 de novembre

Trobada de festivals per  
a la petita infància 
Divendres 15 de novembre
10.30 h
L’Estruch. Sabadell

IV ENCONTRE INTERNACIONAL D’ARTS PER A LA PRIMERA 
INFÀNCIA – FORMACIÓ I ESPAI PROFESSIONAL

Mestres que es mouen. Formació per a mestres d’escola bressol  Espai professional
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BIBLIOTEQUES – SABADELL

Vapor Badia: Carrer de les Tres Creus, 127 - 08202 Sabadell
Nord: Ronda de Navacerrada, 60 - 08207 Sabadell
Sud: Passeig dels Almogàvers, 49 - 08204 Sabadell
La Serra: Plaça Cristóbal Ramos, 1 - 08202 Sabadell

DM 13  Taller Movimento Vivo 18.00 h p. 42

DL 18 Taller: Aprèn una cançó 18.00 h p. 41

DM 19 Taller: Peça a peça 17.30 h p. 44

DC 20 Taller: Qui diu que no? 18.00 h p. 45

LASALA – SABADELL

Ronda Roureda, 24 - 08207 Sabadell
www.lasalateatre.cat

DG  10 L’Odissea de Latung La La 12.00 i  17.00 h p. 16

DL  11 L’Odissea de Latung La La * 9.30 i 11.00 h p. 16

DV  15 Klank * 9.30 i 11.00 h p. 22

DS  16 Klank 12.30 h p. 22

DG  17 StemmeStammen 17.00 h p. 24

DL  18 StemmeStammen * 11.00 h p. 24

TEATRE DE L’AURORA – IGUALADA 

Carrer de l’Aurora, 80 (Plaça de Cal Font) - 08700 Igualada
www.teatreaurora.cat

DS 23 L’Odissea de Latung La La 12.00 i 17.30 h  p. 16

DG 24 Musicals per als més menuts 12.00 i 17.30 h p. 12L’ESTRUCH – SABADELL

Carrer de Sant Isidre, 140 - 08201 Sabadell
www.lestruch.sabadell.cat

DJ  14 Un ópera de papier * 10.00 h p. 20

DV  15 Un ópera de papier * 10.00 h p. 20

DV  15 Musicals per als més menuts * 9.30 i 11.00 h p. 12

DS  16 Un ópera de papier 10.15 i 12.00 h p. 20

DS  16 Musicals per als més menuts 10.00 i 11.15 h p. 12

DS  16 L’hora del pati De 10.00 a 14.00 h p. 28

DG  17 L’hora del pati De 10.00 a 14.00 h p. 28

DG  17 Tumble in the jungle 10.30 h p. 8

PROGRAMACIÓ TEATRES

Cadascun dels teatres utilitza el seu sistema de venda d’entrades. 
Per a més informació accediu a les webs dels propis teatres, o a la 
web del festival www.elmespetitdetots.cat a on trobareu tots els 
enllaços.

Les sessions marcades amb un * són funcions escolars

DG  17 Tatarrattat 10.15 i 12.00 h p. 30

DL  18 Tumble in the jungle * 9.30 i 11.00 h p. 8

DL  18 Tatarrattat * 9.30 i 11.00 h p. 30

MERCAT DE LES FLORS. SALA PINA BAUSCH  – BARCELONA 

Carrer Lleida, 59 - 08004 Barcelona
www.mercatflors.cat

DV  15 StemmeStammen * 10.00 I 11.15 h p. 24

DS  16 StemmeStammen 10.30 i 12.00 h p. 24

DG  17 Klank 12.00 h p. 22

DV  22 Tumble in the jungle * 9.30 i 11.00 h p. 8

DS  23 Tumble in the jungle 11.00 i 16.30 h p. 8

DG  24 Tumble in the jungle 11.00 h p. 8
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SAT – BARCELONA 

Carrer Neopàtria, 54 - 08030 Barcelona
www.sat-teatre.cat

DS  10 Musicals per als més menuts 11.00 , 12.00 i 17.00 p. 12 

DV  15 L’Odissea de Latung La La * 9.45 i 11.15 h p. 16

DS  16 L’Odissea de Latung La La 16.30 i 18.00 h p. 16

DG  17 L’Odissea de Latung La La 12.00 i 17.00 h p. 16

TEATRE DE L’ESCORXADOR – LLEIDA  

Carrer de Lluís Companys, s/n - 25003 Lleida
www.teatreescorxador.com

DV  8 Tumble in the jungle * 10.00 h p. 8

DS  9 Tumble in the jungle 16.30 i 18.00 h p. 8

DG  24 Tatarrattat 12.00 i 17.00 h p. 30

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LLEIDA – LLEIDA  

Rambla d’Aragó, 10 - 25002 Lleida

DV  8 Taller: Aprèn una cançó... 17.30 i 18.30 h p. 41

DV  22 Taller: Blink Flash Lab 17.30 i 18.30 h p. 46

TEATRE PRINCIPAL – OLOT   

Passeig d’en Blay, 5. 17800 - Olot
www.olotcultura.cat 

DV  15    Tumble in the jungle*  9.30 i 11.00  p. 8

DV  15   Taller: Aprèn una cançó...  18.00 h  p.41

DS  16  Tumble in the jungle  11.00 h  p.8

DG  17  Musicals per als més menuts  11.00 i 16.30 h  p.12

TEATRE MUNICIPAL – BENICÀSSIM   

Carrer de Bayer, 31 - 12560 Benicàssim
www.benicassim.org

DV  22 ...i les idees volen * 9.30 i 11.00 h p. 18

DS  23 ...i les idees volen 17.00 i 18.30 h p. 18

FÀBRICA DE CREACIÓ FABRA I COATS – BARCELONA 

Carrer de Sant Adrià, 20 - 08030 Barcelona
www.ajuntament.barcelona.cat/fabraicoats 

DV  15 Taller: Música per als més... 17.15 i 18.15 h p. 43

DC  21 Taller: Aprèn una cançó... 17.15 h p. 41

MERCAT DE LES FLORS. SALA MAC  – BARCELONA 

Carrer Lleida, 59 - 08004 Barcelona
www.mercatflors.cat

DJ  14 ...i les idees volen * 9.30 i 11.00 h p. 18

DV  15 ...i les idees volen * 9.30 i 11.00 h p. 18

DS  16 ...i les idees volen 12.00 i 17.00 h p. 18

DG  17 ...i les idees volen 11.00 i 12.30 h p. 18

DV  22 Et si j’étais moi * 10.00 h p. 32

DS  23 Et si j’étais moi 12.00 i 17.00 h p. 32

DG  24 Et si j’étais moi 12.00 h p. 32

TEATRE AUDITORI – SANT CUGAT  

Pl. de Victòria dels Àngels, 1 - 08172 Sant Cugat
www.tasantcugat.cat

DS  9 Jungla 17.30 h p. 10

DG  10 Jungla 10.30, 12 i 16.00 h p. 10

MIRA-SOL TEATRE – SANT CUGAT  

Carrer Mallorca, 42 - 08195 Sant Cugat
www.centresculturals.santcugat.cat

DV  15 Canto * 9.30 i 11.00 h p. 26

DS  16 Canto 10.30 i 12.00 h p. 26



TEATRE AUDITORI – GRANOLLERS  

Carrer Torras i Bages, 50 - 08401 Granollers
www.teatreauditoridegranollers.cat

DJ  14 Jungla * 9.30 i 11.00 h p. 10

DV  15 Jungla * 9.30 i 11.00 h p. 10

DS  16 Jungla 18.00 h p. 10

DG  17 Canto 18.00 h p. 26

TEATRE PRINCIPAL – PALMA   

Carrer de la Riera, 2 - 07003 Palma
www.teatreprincipal.com

DG  10 Blink Flash Duncan 12.00 i 17.00 h p. 14

DS  23 The garden of spirited minds 11-14.00 h i 15-18.00 h p.36

DG  24 The garden of spirited minds 11-14.00 h i 15-18.00 h p.36

ATRIUM VILADECANS – VILADECANS   

Av. Josep Tarradellas, 17. 08840 - Viladecans
www.atriumviladecans.com

DG  10  Tumble in the jungle  12.00 i 17.00 h  p.8

DL  11  Tumble in the jungle *  10.00 h  p.8

DS  23  Musicals per als més menuts  12.00 i 17.00 h  p.12

TEATRE MUNICIPAL – MONTCADA    

Carrer Tarragona, 32 - 08110 Montcada i Reixa
www.mirteatres.cat

DS  23 Planeta Ka 11.30, 12.30, 17.30 i 18.30 h  p.34

DG  24 Playscapes De 10.00 a 14.00 h p. 38

BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA – MONTCADA    

Carrer Tarragona, 32 - 08110 Montcada i Reixac
www.mirteatres.cat

DJ  21 Taller: Blink Flash Lab  17.30 h p. 46

ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS – GRANOLLERS  

Carrer Enric Prat de la Riba, 77 - 08401 Granollers
www.rocaumbert.com

DS  16 Taller: Movent-nos juntes per... 11.00 h p. 40
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BIBLIOTEQUES – SANT CUGAT  

Mira-sol Marta Pessarrodona: Plaça d’Ausiàs March, 2
08195 Sant Cugat
Volpelleres - Miquel Batllori: Pau Muñoz i Castanyer, 3-5
08174 Sant Cugat 

DJ  7 Taller: Movent-nos juntes per... 17.30 h p. 40

DL 18 Taller: Peça a peça 17.30 h p. 44

TEATRE CLAVÉ  – TORDERA   

Plaça de Miquel Martí i Pol, s/n. - 08490 Tordera
www.teatreclave.cat

DV  22 Taller: Peça a peça 18.00 h p. 44

DS  23 Tattarrattat 17.30 h p. 30



Amb la col.laboració de

Amb la complicitat de

Amb el suport deEQUIP

Direcció
Eulàlia Ribera

Adjunta de direcció
Isabel Urpí

Administració
Jaume Masana

Comunicació i premsa
Núria Brugués 
i Essabedé Comunicació 

Atenció públics
Mireia Llunell

Producció
Jaume Nieto

Imatge i disseny gràfic
Estudi Miquel Puig

Web
Anna Pigem

I els equips tècnics i artístics 
dels teatres participants



 @MESPETITDETOTS
 www.facebook.com/elmespetitdetots
 @mespetitdetots

Festival internacional 
d’arts escèniques
per als més petits (0-5)
9-24 de novembre 2019    
www.elmespetitdetots.cat


