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Montjuïc Espai Lliure – del 24 al 29 de març 
EL LLIURE DELS NENS 
Concerts per a nadons. Suite n. 1 El batec del cargol 
consultor artístic Paulo Lameiro direcció Carles Pedragosa 
 

intèrprets 

flauta travessera Laura Codina / clarinet baix Jordi Santanach / guitalele Faló 
Garcia / violes Queralt Prats i Nina Sunyer / moviment Antonio Izquierdo i 
Neus Masó / veu Alba Pujol / acordió Carles Pedragosa 
 

 

assessorament dramatúrgic Jordi Oriol / coreografia i moviment Antonio 
Izquierdo i Neus Masó / música original Carles Pedragosa, Queralt Prats, 
Jordi Santanach, Alba Pujol i Faló Garcia / il·luminació Pep Arumí / vestuari 
Sílvia Delagneau / instal·lació interactiva tambor Jordi Salvadó / projeccions 
David Sarsanedas / vídeo Nanouk Films 
 

 

tècnic de gira Toni Paradas / cap de producció Josep Domènech / producció 
executiva Dolors Gordils / distribució Bitò Produccions 
 

 

producció Temporada Alta 2014 
 

espectacle musical 
durada 50' sense pausa 

espectacle recomanat de 0 a 5 anys (educació infantil) 

cada menor de 3 anys ha d'anar acompanyat d'1 adult, màxim 2 adults per infant 
 

seguiu #concertnadons al twitter 

 
horaris: funcions escolars de dimarts a divendres a les 10:30h. 
 funcions familiars dissabte i diumenge a les 11 i a les 12h. 
 
preus funcions escolars 6€ per alumne 

funcions familiars 12€ adults/ 9€ infants 
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Segona temporada d'aquest espectacle destinat als més petits de tots. 
Repeteix la fórmula, però canvia de repertori. Perquè la música és infinita i la 
sensibilitat infantil també. 

 

 

Els primers estímuls que rep el nostre cervell són sons rítmics, els 
provinents de la mare, el seu tranquil·litzador i compassat batec del cor. A partir 
d’aquesta idea i de la imatge del cargol com una barreja de fragilitat i 
independència, de lentitud, però també de constància, sorgeixen aquests 
Concerts per a nadons. Música en escena per estimular-nos amb un contrastat 
joc sonor i visual: els petits interactuen amb els músics i circulen encuriosits per 
l’espai. Mireu quines cares! Per un moment voldríeu poder tornar a descobrir 
sons, colors i històries amb els seus ulls. Igual que la mirada infantil, aquesta 
música és un cant a la vida. 

 
El batec és la primera música que escoltem molt abans de néixer. És 
probablement l'element sonor que millor sintetitza l'origen de la vida. 

El cargol és una icona de fragilitat i innocència, però també de constància i 
autonomia. En la cruïlla d'aquestes idees és el punt de partida d'aquest nou 
concert. Mentre allà fora vivim de pressa, fugint, entre pantalles tàctils i 
semàfors, el cargol no arriba mai tard enlloc. Viu instal·lat en el present. Aquí i 
ara, com la música que escoltem. 

Del seu imaginari sorgeix en una suite de contrapesos; entre l'ordre i el caos, 
entre l'equilibri i l'inestable, entre la raó i la visceralitat...En el joc d'aquests 
contrastos s'amaga un cant a la vida i als seus misteris i una reflexió musical 
sobre el pas del temps. 
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Després de dos anys de la formació amb en Paulo Lameiro i un grapat de 
concerts per a nadons a l’esquena, ens ha fet molta il·lusió poder assumir uns 
quants reptes de cara a aquest nou espectacle que presentem. Com a 
companyia, formada per a músics i ballarins procedents de disciplines i 
llenguatges molt diferents, desitjàvem ja fa temps treballar en un procés creatiu 
que ens permetés aglutinar totes les potencialitats individuals per tal de poder 
acabar fent un concert més nostre, que ens permetés explorar una identitat 
pròpia com a grup. 

El primer repte ha estat doncs atrevir-nos a generar material musical original 
creat específicament per al concert. D’aquesta manera, així com els nadons 
s’enfronten a l’experiència musical d’una manera absolutament verge i lliure de 
referències, podem oferir al públic adult que els acompanya una vivència 
semblant a la dels seus petits. Hem cregut que la millor manera de fer-ho és 
tocant música que no han sentit mai. D’alguna manera, quan hem treballat amb 
música de repertori, tot el que hem hagut de fer per encaixar-la al format del 
concert (adaptant l’arranjament, escurçant-la...) modificava tant l’essència de la 
peça que ens sabia greu, per exemple, tallar una fuga de Bach per la meitat tot 
inventant una cadència. Amb la música original, en canvi, tenim la consciència 
molt més tranquil·la per a potinejar, fer i desfer el que calgui per tal que tingui la 
justa mesura i les característiques més apropiades per a una escolta activa del 
nadó. Aquest repte per tant, ens ha permès ser més lliures en la creació. 

Un altre repte és el de l’accessibilitat. No volem que ningú pugui quedar al 
marge d’aquesta experiència. Per això hem treballat des d’un àmbit sensorial 
més ampli (llums, textures, moviments, olors...) per a poder potenciar el fet 
musical en tots els sentits. 

El punt de partida per a la creació d’aquest espectacle i la composició de la 
música s’ha centrat en la idea d’encadenar una sèrie d’estampes sonores i 
musicals inspirades en el misteri de la vida. O el que és el mateix, l’emoció més 
immediata que sentim com a intèrprets cada cop que toquem per a un públic 
tant valuós i exigent com són els nadons. 

Carles Pedragosa 
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el repertori 

1.  Pòrtic (Carles Pedragosa) 

2.  Cant del cargol (Faló Garcia) 

3.  Creuar un riu (Creació col·lectiva) 

4.  Parsimònia persistent (Carles Pedragosa) 

5.  Microscopis (Carles Pedragosa) 

6.  Cargolat treu banya (Jordi Santanach) 

7.  Estrany viarany (Carles Pedragosa) 

8.  Estels (Queralt Prats) 

9.  Mecànics i poetes (Creació col·lectiva) 

10.  Vals del temps que passa (Carles Pedragosa) 

11.  Borinet, clarinot (Jordi Santanach) 

12.  Mantra de la closca (Alba Pujol) 

13.  Centpeus (Carles Pedragosa) 

14.  Cuca de llum (Faló Garcia) 

15.  Calli! (Creació col·lectiva) 

16. El camí de l’eriçó (Jordi Santanach) 

17.  XB40-01 (Jordi Santanach) 

18.  Cançó neta (Jordi Santanach) 

19.  Papallones sobre foc (Carles Pedragosa) 

20.  Per fi, la pluja (Carles Pedragosa) 

21.  Exèrcit de formigues (Carles Pedragosa) 

22.  Ventrada de petits tambors (Carles Pedragosa) 

23.  Quan el cargol troba el rossinyol i ho celebren sota la llum de la lluna 
(Carles Pedragosa) 

24.  Agraïment (Carles Pedragosa) 



 

temporada 2013/2014 www.teatrelliure.cat 6

 
Concerts per a nadons  
un projecte amb l’assessorament del músic i pedagog portuguès Paulo Lameiro 

Són concerts on els infants fins a 3 anys són convidats a escoltar música. No 
es tracta de teatre musical, ni és una història o un conte que es desenvolupa. 
En aquesta proposta es busca el gaudi de la música compartida entre nadons i 
intèrprets, pares, mares i germans, avis i amics. Cada concert és una 
experiència d’intercanvi i complicitat on el descobriment de la música en viu i el 
silenci creen moments intensos i sorprenents. Tant important com els sons i la 
música són tots els altres elements presents en al concert. Els nadons i els 
infants descobreixen que la música “es pot tocar” quan els intèrprets els 
acosten els instruments i aquests experimenten la vibració i la intensitat del so, 
així com les dimensions i el tacte dels mateixos. Es produeix un intercanvi real 
entre músics i audiència.  

Es busca una experiència de proximitat, una vivència de la música en la que no 
hi hagi intermediaris, ni butaques, ni escenari. Així, la disposició del públic és 
en un format reduït, al voltant dels intèrprets. Cada persona s’ha de sentir 
immersa en el concert; la intimitat, la proximitat i la força de la música 
juntament amb la comoditat en l’ambient creat fan que no hi hagi barreres entre 
intèrprets i públic. La creació d’una ambientació bàsica, sobretot a partir de la 
llum i vestuari, contribueix a afavorir un clima predisposició d’escolta activa per 
part del públic.  
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La meva mare, quan jo era petita, em recitava un poema de Mossèn Cinto 
Verdaguer que es titulava ‘Per què canten les mares’. Molts anys més tard em 
vaig fer aquesta pregunta en un context científic i la resposta fou: les mares 
canten perquè l’estructura cerebral d’un nadó i d’un infant és molt sensible al 
ritme. Gràcies a les cançons de bressol i als seus moviments de balanceig que 
les acompanyen, les mares aconsegueixen calmar els seus fills i compartir amb 
ells un estat emocional de tranquil·litat i sintonia. Els infants també són 
sensibles a altres tipus de ritme més vitals i energètics que aconsegueixen 
focalitzar la seva atenció en un referent determinat i motiven el seu interès per 
aprendre i descobrir coses noves. Aquestes cantarelles o cançons breus en 
forma de joc tenen, en la major part de les cultures, un patró de ritme semblant, 
amb elements comuns com moviments sorpresa o repeticions de gestos o de 
sons. Aquesta repetició rítmica fa que els nens/es, fins i tot en aquestes edats 
precoces, aprenguin a anticipar allò que s’esdevindrà i gaudeixin compartint 
amb la mare i el pare aquests primers significats. 

Recordava tot això, mentre asseguda al El Canal – Centre d’Arts Escèniques 
de Salt/Girona amb el meu nebot de tres anys, em deixava emportar per la 
màgia dels sons, pel moviment ondulant d’uns dits sobre l’arpa, pels fragments 
musicals que emergien en diferents espais, per la bellesa de sons i formes. 
Però sobretot em deixava endur per aquesta joia de sentir que la música i les 
estructures rítmiques de gestos i cançons ens produïen un sentiment d’estar 
junts, de moure’ns en sintonia. Veia a les mares i pares amb els seus nadons i 
petits infants i pensava que devia ser cert allò que avui dia molts científics 
sostenen: que els infants venen al món no solament amb una predisposició a la 
musicalitat, sinó amb una motivació intrínseca per compartir amb els altres el 
gust per la música, l’art i la poesia en el nivell i estructura que el seu cervell, 
encara en vies de desenvolupament, els hi permet. En aquest sentit Els 
concerts per a nadons, un projecte del pedagog Paulo Lameiro, es pot entendre 
com un veritable espai que no solament ajuda a pares i fills a sentir l’afecte 
mutu i la joia d’estar junts sinó que obre la ment de l’infant a allò pel qual la 
natura l’ha preparat: pel gaudi compartit de la música i de l’art. 

Marta Sadurní 
doctora en psicologia i professora de la Universitat de Girona 
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els artífexs 

Paulo Lameiro 

Fa més de 15 anys que Paulo Lameiro, director artístic i 
ànima del projecte, es dedica a impartir classes i a fer 
concerts per als col·lectius més diversos, especialment els 
infants, i en fa 13 que va arrencar Concertos para Bebés. 
Les experiències que ell i el seu grup han acumulat al llarg 
d’aquest temps es copsen en els concerts, on es pot veure 
que són autèntics especialistes a comunicar-se a través de 
la música, el teatre i la dansa. La labor que la Cia. 
Musicalmente fa a Portugal (Pousos, Porto, Sintra i Lisboa) 
va més enllà de la realització de concerts per a nadons. A 

través de l’Escola de Artes SAMP (www.samp.pt) i del programa ”Salut Con Arte” 
treballen per a persones grans, malalts en fase terminal, nounats hospitalitzats, 
infants amb diferents capacitats, centres penitenciaris, etc. El seu objectiu és fer 
arribar l’experiència de la música al màxim nombre de persones. 

Carles Pedragosa 
Té el Grau Mig de piano pel Conservatori Superior de 
Música del Liceu i ha cursat la llicenciatura de 
Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu 
Fabra. Uns estudis que combina amb els de piano i 
harmonia moderna a l’Escola Passatge, amb Marc 
Vernis i Javier Feierstein. Estudia un any a la Freie 
Universität de Berlín, on s’especialitza en la creació 
de música per a l’audiovisual. És membre fundador 
de la banda de disco-funk Se atormenta una vecina. 
Comença la seva trajectòria professional fent la 

banda sonora de diversos curts i en projectes musicals com Senyals de vida 
(2008) i Pintades d’amor i de guerra (2009). En cinema ha fet la música de 
Positius, de Judith Colell (2007); Hollywood contra Franco, d’Oriol Porta i Arropiero 
(2008); El vagabund de la mort, de Carles Balagué (2008), i Sola Contigo, d'Alberto 
Lecchi (2013). 

En teatre, ha col·laborat amb la companyia Indigest des del 2008 en els muntatges 
de Jordi Oriol Ara estem d’acord, estem d’acord i El títol no mata (2008), Un tal 
ímpetu vital (2009), Home-Natja (2010) i Prometeu no res (2010). Ha treballat 
també en els muntatges Íncubo, d’Àlex Mañas; T-error, de Jordi Oriol (2011) i Big 
Berberecho (La gran Escopinya) de Jordi Oriol i Oriol Vila (2012); En comptes de la 
lletera de Josep Pedrals (2012); Viatges, de Ferran Audí (2012). Ha dirigit i fet els 
arranjaments musicals de Concerts per a nadons estrenat al festival Temporada 
Alta (2012) i que es va poder veure la temporada passada al Lliure dins el cicle El 
Lliure dels nens. 


