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LA QUELA

Proposta escènica de ritmes i rimes

Espectacle de petit format que, a partir d’un text de Roser Ros, 
reinterpreta una peça del repertori de la tradició oral que, alhora, és 
ballat per la cia de dansa urbana Brodas Bros.  

El personatge de la Quela pren el relleu a “la masovera se’n va al 
mercat”, aquesta vella però entranyable doneta que tantes orelles ha 
embadalit fins a formar part de l’imaginari col·lectiu infantil. La peça 
presenta un joc fet de rimes, ritmes i repeticions en boca de la Quela 
i els dies de la setmana, molt adient per ser gaudit a través de la 
paraula i el moviment, que en aquest cas es concreta en les diverses 
maneres de ballar de l’anomenada dansa urbana, a ritme de Tutting,  
Waving, Liquid Dance, Locking, Body percussion i Popping.

MIREU EL VÍDEO DE LA QUELA!
https://vimeo.com/327901167

“És màgia!” 
(Alumne assistent a l’activitat)

“Amb els més petits, m’inspira un treball de vocabulari sobre els 
colors, els dies de la setmana, sobre tot allò que compra...” 

(Mestra assistent a l’activitat)

FITXA TÈCNICA 
Dramatúrgia, text i veu: Roser Ros 
Coreografia i interpretació: Clara Pons 
Direcció artística: Lluc Fruitós 
Assistent de direcció i Coreografia: Berta Pons 
Música i Vestuari: Brodas Bros 
Audiovisuals: Línea Sonora (Ruben Tardío) 
Producció Tècnica: Sara Manzano 
Agraïments: Guiliam Sons (Beatbox), Anna Llombart (Body Percusion) 
i Ca l’Estruch (centre de creació), Kapi (col·laboració musical).

https://vimeo.com/327901167
https://vimeo.com/327901167 
https://vimeo.com/327901167 


BRODAS BROS

Brodas Bros és la companyia de dansa urbana més coneguda 
del país! 

Des dels seus inicis (2006), les dues parelles de germans i 
germanes –Pol i Lluc Fruitós, Berta i Clara Pons– formen el 
nucli que impulsa tots els seus projectes.

Pioners a portar el Hip Hop als grans escenaris, els seus espec-
tacles destaquen pel ritme i l’energia positiva que desprenen els 
seus intèrprets. Però el més important en els seus espectacles 
és la participació de l’audiència, que se’n va a casa amb unes 
ganes bojes de continuar ballant i amb un tresor inesborrable 
a la seva memòria.  

Entre els seus espectacles destaquen Hipstory, un xou didàctic 
i dinàmic que explica la història del Hip Hop; Concierto Con-
cepto, una fusió entre el concepte de concert i el d’espectacle 
de dansa que va ser estrenat al Festival Grec i portat després 
al Mercat de les Flors; BR2, un meravellós espectacle amb  
robots lluminosos com a protagonistes i el canvi climàtic com a 
rerefons; Solo 2, duet on els germans Fruitós exploren els límits 
i vasos comunicants entre el Hip Hop i la dansa contemporània, 
estrenat a Fira de Tàrrega; i Raindú, on les germanes Pons 
experimenten amb els sons inspirats en la natura del percus-
sionista Jean-Philippe Barrios, estrenat al Festival Sismògraf. 

Darrerament els hem pogut veure al Palau de la Música amb 
l’Orquestra Simfònica del Vallès, dotant de moviment la història 
de Pere i el Llop tal i com la va musicar Prokóiev.

DIRECCIÓ ARTÍSTICA

https://www.youtube.com/watch?v=saEZJCrr7yc
https://vimeo.com/77142601
https://vimeo.com/77142601
https://www.youtube.com/watch?v=1Z8QPpC5UI4
https://vimeo.com/83349105
https://vimeo.com/114245893


ROSER ROS

Pedagoga, narradora i escriptora. Presidenta de Tantàgora i di-
rectora literària del FLIC festival. Premi CONCA Cultura Popular 
2010.

Ha treballat a diverses escoles, ha format diferents generacions 
de mestres a escoles d’estiu i cursos d’hivern organitzats per 
diverses instàncies en el vessant de la llengua i la literatura, 
especialment en l’anomenada mediació literària i narració de 
contes. 

Gran coneixedora de la literatura de tradició oral, ha publicat 
nombroses versions de rondalles així com contes de la seva 
creació, tant per a públic molt menut com per a lectors grans.

Ha creat diversos espectacles de contes per a tota mena de pú-
blics, i s’ha fet acompanyar de música i dansa; ha creat també 
espectacles de poesia, un gènere que cultiva amb assiduïtat i 
que ha publicat en dos poemaris. És autora de dues cantates.

Ha escrit múltiples articles i dictat xerrades i conferències sobre 
el fet literari i la infància. Ha iniciat tertúlies literàries, una asso-
ciació de narradors i la revista digital Tantágora. És membre del 
Grup d’Etnopoètica de l’Institut d’Estudis Catalans.

El seu darrer llibre, Mot per mot. Literatura d’infant (2019), ha 
estat publicat per l’editorial de l’Associació de Mestres Rosa 
Sensat, a la col·lecció Temes d’Infància. Es tracta d’un recull 
de peces verbals de diferents gèneres amb reflexions sobre la 
literatura d’infant i la seva mediació. 

TEXT, VEU I DRAMATÚRGIA



El programa per a escoles del FLIC compta amb 10 anys d’experi-
ència de la mà d’artistes i professionals de la paraula com 
Pere Faura, Claudia Solwat, Javi Vquero, Nina Wehrle, Emily Hughes, 
Farrés Brothers, Gerard Valverde, Roger de Gràcia, Brodas Bros, Olga 
Capdevila, Andrea Ganuza, El Bombeto, Andrea Jofre, Anna Osset, 
Pere Ginard, Martí Sales, Núria Martínez-Vernis, Núria Nia, Montser-
rat Soldevila, Gina Martí, cia Zum Zum, Città Infinita, Com un llum, 
Playmodes i Cia Teatrebrik, entre d’altres.

MIREU EL VÍDEO DE TOT 
EL QUE VAM FER  EL CURS PASSAT!

https://vimeo.com/339275575

El programa del FLIC Escola té l’objectiu de fomentar l’interès dels 
infants cap a les arts literàries i la seva relació amb altres arts, posant 
en valor la paraula dita, escrita, feta imatge o ballada!

Després de tot, el que se li demana a l’art literària és que sigui capaç 
de generar ganes de llegir, d’interpretar i, mentrestant, ens faci créixer, 
pensar, gaudir i ampliar horitzons amb els objectius següents:

• Seduir i disparar la imaginació del receptor, convertint-lo en un lector 
i, si es dóna el cas, en un nou creador. 

• Incentivar la cultura literària dels nens i nenes a partir del gaudi 
artístic. 

• Mostrar eines metodològiques al professorat per continuar aplicant 
aquestes propostes a l’aula. 

• Fomentar el gust lector a partir de les relacions interartístiques.

• Educar la mirada ètica i estètica.

Comptem amb la complicitat dels docents que participen a les nostres 
propostes, que acompanyen els infants amb implcació i esperit crític.

PROGRAMA FLIC ESCOLA

https://vimeo.com/339275575
https://vimeo.com/339275575
https://vimeo.com/339275575


DIRIGIT A ALUMNES DE 

P3, P4, P5, 1r i 2n de Primària

SESSIONS

Del 27 al 31 de gener de 2020

A les 10:00 i a les 11:00 h

Durada: 35 minuts

ON

Centre Cívic Can Felipa

Carrer de Pallars, 277, 08005 Barcelona

PREU

6€ (dos mestres amb entrada gratuïta per cada 25 nens)

PLACES/SESSIÓ

150 nens i nenes

INSCRIPCIONS

A partir del 25 de juny de 2019.  

Places limitades. Assignació de places per rigorós ordre 

d’inscripció.

INFORMACIÓ I RESERVES

Omple el formulari online

hola@flicfestival.com

Tel. 93 213 59 91

INFORMACIÓ PRÀCTICA

https://form.jotformeu.com/FlicFestival/inscripcions-flic-escola


QUÈ ÉS EL FLIC?

El FLIC és un festival d’accions, experiències i creació literària 
que convida a les famílies, escoles i professionals a gaudir de la 
literatura i les arts, apostant per la innovació i l’experimentació 
en els diversos formats culturals. 

El FLIC Festival es celebra a diverses ciutats (Barcelona, Madrid, 
Vic) de forma itinerant i també té un programa per a les escoles, 
un Network FLIC Escoles d’Il·lustració per impulsar i detectar 
nous talents, i una trobada professional.

Com cada any, el FLIC destaca sota el segell FLIC Recomana 
una selecció d’una vuitantena de llibres sobre el tema triat per a 
l’ocasió, que es poden trobar a les diferents activitats del festival 
i a la web del FLIC, organitzats per categories per facilitar que 
les escoles puguin fer-los servir de referència. FLIC Recomana 
és possible gràcies a la col·laboració de 47 editorials nacionals 
i internacionals.

http://flicfestival.com/flic-recomana/

Al setembre podreu consultar la selecció de llibres del 
FLIC10, dedicada als Personatges Singulars: una galeria 
d’individus ficticis fets d’un material que els fa ser, actuar i 
pensar de manera gens estereotipada, lluny de les conven-
cions, diferents, gairebé únics. 

CLIQUEU AQUÍ PER CONSULTAR
LA SELECCIÓ FLIC RECOMANA

http://flicfestival.com/flic-recomana/ 
http://flicfestival.com/flic-recomana-categories/
http://flicfestival.com/flic-recomana-categories/


ORGANITZA: 

El FLIC Festival està organitzat per Tantàgora Serveis Culturals, 
una associació cultural sense ànim de lucre que es dedica a 
la promoció, difusió i creació de la literatura infantil i juvenil. El 
FLIC Festival ha estat reconegut amb el segell EFFE de qualitat 
europea que s’atorga a aquells festivals europeus que oferei-
xen un programa de qualitat amb bona implementació local, 
nacional i internacional.

SEU: 

Fotografia: pp. 1, 2 i 3 ©Brodas Bros; p.4, 5, 6 i 8 ©Tristán 
Pérez Martín; Gràfic p.7 ©Meritxell Carles. www.flicfestival.com

facebook.com/flicfestival

twitter.com/flicfestival

vimeo.com/flicfestival

instagram.com/flicfestival

#FLICfestival #FLICescola #FLIC10   

SEGUEIX-NOS!AMB EL SUPORT DE: 


