


“Els més Menuts són públic avui, no esperem a demà!”

“…són: curiosos, vius, sensibles, divertits, atrevits, rigorosos, tossuts, fidels, alguns molt 
àgils i d’altres maldestres, intel·ligents, agraïts, observadors, creatius, exigents, plàstics, 
dormilegues, aventurers…”

Els nadons són persones amb el màxim potencial d’audició i com tothom, necessiten escoltar 
varietat de sons i timbres de qualitat, estructures riques, estils diversos, harmonies diferents... 
però quan tenen l’oportunitat d’anar a un concert?

Fitxa artística:
Faló Garcia i Pellejà: Direcció Artística, guitarra, i veu.
Adrià Bauzó: Direcció Musical, arranjaments, saxo baríton
Karol Green: Veu i moviment.
Xavi Molina: Clarinet i Saxo tenor
Pau Sánchez: Acordió, flauta, i saxo alt.
Andreu Vilar: Vibràfon i percussió

Durada dels concerts: 45 minuts aproximadament

Espectacle per a nadons i infants de 0 a 5 anys acompanyats de les seves famílies:
· nadons de 0 a 5 anys
· màxim de 3 acompanyants per nadó / infant
· màxim assistents 180 persones

Recomanem: 3 passis repartits durant un dia: 10.30 h / 12 h / 16 h

La Companyia pels més Menuts, és una 
companyia creada per tal de fer arribar la 
música als més menuts de casa. Els concerts 
estan adaptats a les necessitats dels nadons, 
per tal que tinguin l’oportunitat de poder gaudir 
d’un concert de màxima exigència musical al 
costat de les seves famílies.

La proximitat que es crea entre els músics i 
les famílies fa que sigui una experiència única, 
on es respira la sensació de ser un sol cor 
bategant, una única orquestra simfònica… un 
somni compartit per tots els assistents.
 
Volem que cadascun dels concerts sigui una 
experiència de proximitat, per això els músics 
i els espectadors es fondran en un mateix 
espai. Aquesta disposició on els músics estan 
envoltats pel públic, permet sentir-se immersos 
dins l’espectacle, formar part d’ell. Al mateix 
temps les famílies i els més menuts gaudiran 
de l’experiència d’intercanvi i complicitat i es 
crearan moments intensos i màgics. La música 
és 100% en directe i acústica.

Per tots els concerts presentem les cançons i peces 
musicals en dues capes:

Una primera, i la més important, seguint una 
metodologia pensada i ideada per tal de fer arribar 
la música als nadons. Les peces musicals no són 
adaptacions “infantilitzades”. Els arranjaments són 
únicament en la durada, el tempo i el timbre, fent 
que sigui un concert molt dinàmic, amb la máxima 
exigència musical i amb matisos de tots colors.

La segona capa, és crear una dramaturgia pels 
acompanyants adults. Aquest fet, juntament amb 
que moltes de les peces musicals les reconeixeran, 
farà que aquests passin una bona estona que de 
ben segur transmetran als seus fills.

La direcció musical i els arranjaments han 
anat a càrrec de l’Adrià Bauzó. Pel que fa a la 
dramatúrgia i la direcció artística l’ha dut a terme 
en Faló Garcia i Pellejà. Tots dos portem més de 
vint anys d’experiència en el món de la música i 
espectacles familiars. Els acompanyaran la Karol 
Green, Xavi Molina, Pau Sánchez, i Andreu 
Vilar (músics amb un llarg recorregut musical).

www.pelsmesmenuts.com 



Sota una atmosfera onírica, rústica, i circense, Söns per als més Menuts, vol ser una experiència 
sensorial per als nadons de casa (0-2 anys) i les seves famílies, amb un format on la proximitat el farà 
especial, proper i màgic.
Aquest concert trencarà amb el format habitual de la Companyia. Un grup molt reduït de famílies tot 
portant els nadons a coll, aniran descobrint diferents espais d’alt l’escenari . En aquests espais trobaran 
escenes musicals, sons, olors, imatges poètiques, hombres màgiques... un viatge a l’interior dels nostres 
millors somnis.
El repertori musical serà un recorregut per clàssics de Shostakovich, Bach, Debussy, Ravel, Satie, … i 
també peces actuals que faran de banda sonora d’un espai on la poesia sonora i visual es faran realitat.

La durada de l’espectacle serà de 30’. La Proposta és realitzar 3 passes en un matí amb un descans de 30’ 
entre passi i passi (per tal de desinfectar i airejar l’espai), i si es vol, 3 passes per la tarda.

10:00-10:30
11:00-11:30
12:00-12:30

16:00- 16:30
17:00- 17:30
18:00- 18:30
        

söns PEr 
aLs MÉs 
MENUts
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Teaser 

https://www.youtube.com/watch?v=QxoUQIFT81E


Molts nens i nenes segurament han quedat bocabadats davant dels colors brillants d’El mag 
d’Oz i deuen haver ballat amb la cançó Camí de rajoles grogues, un dels títols més populars 
d’un gènere, el musical, que agrada a tothom, a grans i petits. 

La companyia Concerts pels més Menuts ha triat un repertori de peces musicals de tots 
els temps per al seu nou projecte, que vol acostar una altra vegada la música a nens i nenes 
de fins a quatre anys. Un concert per captar l’atenció dels petits a través de tots els sentits. 
Un espectacle que no infantilitza les partitures populars i busca la complicitat dels adults, que 
també es veuran immersos en aquest univers de fantasia, màgia i finals feliços al qual tantes 
vegades conviden els musicals. Qui no ha pensat que la felicitat és Gene Kelly ballant sota la 
pluja?
        

MUsicaLs
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Teaser 

https://youtu.be/8Qa_7FszKRA


El concert té una dramatúrgia que fa de fil conductor: l’arribada de l’esperit de Nadal, representat per la 
jove ballarina Jana Garcia i Noguera, que portarà la llum de Nadal i il.luminarà la sala de concerts durant 
tot l’espectacle. És un concert de Nadal on de manera innovadora i original explora diferents textures 
sensorials (sonores, visuals, tàctils , i fins i tot olfactives) que fan que més que un concert estiguem parlant 
d’una experiència sensorial.
 
El repertori: El petit Vailet, El noi de la Mare, El rabadà, El trineu, Santa Nit, Quan somrius, Santa Claus is 
comming, Jingle Bell Rock…

nadaLes

Nadales

www.pelsmesmenuts.com 

https://youtu.be/JeYbAI5lbrw


Soul & Funk pels més MENUTS és un concert pels més petits de casa (de 0 a 
5 anys) i per la seva família. Escoltarem un repertori de peces musicals que ens 
portaran a descobrir el bategar del cor de la música negra a partir d’aquelles cançons 
que surten de l’ànima (el Soul), i l’electricitat i el ritme de la música Funky.

Viurem un repertori adaptat a les necessitats i sobretot a l’exigència dels més 
menuts. La música negra sempre ha estat molt lligada al moviment, la improvisació, 
la passió, i al sentiment... Tots aquests ingredients els trobarem ben combinats amb 
una cuidada i elegant posada en escena, amb uns músics transmetent als més 
menuts la màgia dels seus instruments.

sOUL & FUNK 
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ridEr
NECESSITATS TÈCNIQUES:

Aquest espectacle està pensat per dur-se a terme en teatres i auditoris. El concert es farà des d’alt 
de l’escenari amb el públic al voltant als quatre costats (en forma d’arena) també a d’alt l’escenari, 
asseguts degudament en coixins en forma de quadrat. L’espai òptim és de 10m x 10m. 80 cadires 
(es situen darrera els coixins al voltant l’escenari)

Linòleum negre (8x8) col·locat al centre de l’espai escènic.

Temps necessari de muntatge i enfoc : 4 hores.

Pensar un espai per guardar els “cotxets”.

Micròfon: Sistema inalàmbric + micròfon DPA 4099 (inalàmbric- no diadema).

2 caixes de monitors volades a les barres de llums o amb trípode.

Plànol de llums
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