
Dossier Pedagògic

La companyia d’espectacles i concerts familiars 

presenta l’espectacle Ritmes i Ria�es
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Introducció

El Pot Petit presenta Ritmes i Rialles, un concert 
espectacle en el que el cuc poruc, un dels seus 
personatges més coneguts, juntament amb la Jana, en 
Pau i la Melmelada Band, ens portaran a fer un viatge per 
conèixer mil històries de dins d’aquest Pot tan màgic. 
Un viatge ple de música amb sis músics dalt l’escenari, 
titelles i projeccions.

Les cançons que podrem escoltar en aquest concert 
són Puja al meu coet, Els Pirates, El Rap familiar, Les 
joguines, El drac Rac, El lleó vergonyós, La rumba de 
les castanyes o el Nadal ja és aquí, Els colors de l’Arc 
de Sant Martí, El cuc poruc i El Pot Petit.

En aquest concert els infants podran gaudir 
d’aquestes històries cantades que parlen de molts 
temes diferents, des de la inquietud de viatjar fins a 
les vivències de sentiments, emocions i valors, les 
històries quotidianes, passant per les tradicions de la 
nostra cultura.
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Els punts clau

El teatre i els titelles

El teatre i els titelles són una part molt important. 
Juguem amb uns personatges principals, que són 
en Pau i la Jana, i amb una història, la història d’el 
Pot Petit. 

El Pot Petit és el món màgic d’on surten en Pau i la 
Jana i els altres protagonistes que intervenen en 
aquest espectacle. La interacció entre tots aquests 
personatges, tant els reals com els titelles, crea 
aquest ambient màgic i de fantasia que tant agrada 
als nens i nenes. 

L’experiència d’anar al teatre

Viure l’experiència d’anar al teatre des de ben petits 
creiem que és molt important, l’atmosfera que es 
crea, l’emoció, el silenci abans de començar... Fer 
que aquesta experiència sigui el més agradable i 
positiva possible farà que estiguem creant futurs 
espectadors. 

La música 

La majoria de cançons d’aquest espectacle 
formen part del nostre segon disc Ritmes i 
Rialles. La música i el ritme juguen un paper 
fonamental, ja que comptem amb sis músics dalt 
l’escenari que s’impliquen en molts moments de 
l’espectacle convertint-se, sovint, en un actor més. 
Un bateria, un baixista, un pianista i violinista, un 
guitarrista, un saxòfon, flauta travessera, clarinet 
i melòdica, i tres veus que donen molta qualitat 
musical a cada cançó. 
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Objectius generals

Educació emocional i el gaudi per l’art 

Les cançons ens apropen a diversos temes 
relacionats amb les emocions, els valors de 
l’amistat, la vida quotidiana i la diversitat, fet que 
permet treballar les competències transversals de 
convivència, empatia i respecte. 

Els personatges i les històries que apareixen a 
l’espectacle connecten directament amb diverses 
emocions i sentiments que són molt presents en 
el dia a dia dels infants. Aquesta connexió permet 
que els infants s’hi sentin identificats i alhora els 
ajudi a identificar i comprendre aquestes emocions, 
i de mica en mica, les emocions de la gent que els 
envolta. Al mateix temps, a través dels concerts 
afavorim la convivència, la tolerància, la integració i 
el respecte. 

Per altra banda, l’espectacle permet apropar els 
infants el gaudi de les arts escèniques i l’experiència 
gratificant d’anar al teatre, poder veure músics en 
directe, actors i titelles, llums, i aconseguir que 
aquesta sigui una experiència inoblidable, que tinguin 
ganes de tornar al teatre! 

Comencem a crear espectadors crítics i 
compromesos amb la cultura, atents i respectuosos; 
i alhora, que puguem oferir un espectacle de 
qualitat per tothom (tenint en compte les barreres 
socioeconòmiques que sovint impedeixen l’accés 
universal a la cultura, que tots els alumnes puguin 
assistir al teatre). 

Les arts ajuden a identificar els sentiments i 
manifestar-los alhora que propicia la creativitat i la 
imaginació en els infants. 

“Museus, centres de recerca, auditoris, biblioteques 
i mediateques, cinemes, teatres, centres cívics, 
platges, muntanyes, boscos i espais públics de tota 
mena constitueixen els grans Prats verds que han 
de ser oferts als escolars amb la companyia dels 
seus mestres… El retorn a l’interior de l’escola, amb 
els ulls plens de colors de l’exterior, és aleshores 
clarament el retorn a un lloc únic i singular”

Eulàlia Bosch, professora, filòsofa i historiadora 
(2011)



5

Competències curriculars  
/ Adequació al currículum

L’espectacle que ofereix el Pot Petit presenta una 
sèrie d’aspectes que estan en consonància amb les 
competències curriculars dels alumnes d’educació infantil 
i d’educació primària. 

Alumnes d’educació infantil

Les tres àrees de descoberta que es treballen en 
l’educació infantil ho són presents en les cançons del 
Pot Petit: 

•  La descoberta d’un mateix i dels altres (tractades 
a través de les emocions, la família, les aventures 
amb els amics).

•  La descoberta de l’entorn (amb cançons com el 
Coet, els colors de l’arc de Sant Martí, els Pirates). 

•  Descoberta de comunicació i llenguatges (la 
música com a llenguatge i forma d’expressió, però 
també, amb la llengua de signes).

És apropiat pel desenvolupament global de l’infant 
per la manera transversal que es tracten diferents 
temes. Alhora, un concert, ajuda a crear un entorn 
de benestar i gaudi, que permet l’expressió, el joc, 
l’observació o relacionar-se amb els companys. 

Alumnes d’educació primària: 

Les competències bàsiques hi són presents en major 
o menor mesura; l’àmbit artístic és el principal, però 

també cal destacar l’àmbit lingüístic (comunicació 
lingüística i audiovisual) i l’àmbit de l’educació 
en valors socials i cívics, com també ho són el 
coneixement i la interacció amb el món físic. 

Les competències comunicatives es fan presents en 
la comprensió del llenguatge, de la llengua catalana, 
de la comunicació oral, audiovisual i auditiva. 

Les dimensions de l’àrea d’educació en valors socials i 
cívics es tracten tant en les cançons del Pot Petit com 
es potencien en el mateix fet d’assistir en un espectacle: 

•  Dimensió personal (autonomia, responsabilitat, 
fer front als canvis i dificultats, consolidar un 
pensament propi).

•  Dimensió interpersonal (respecte, diàleg, 
cooperació i convivència).

•  Dimensió social (adquirir criteris ètics, actitud de 
servei i compromís).

Les competències del món físic es desenvolupen en 
les temàtiques de diverses cançons així com en la 
descoberta de l’entorn i de la mateixa ciutat, pel fet 
de traslladar-se al teatre. 

El concert permet una experiència d’aprenentatge 
significatiu, en què l’infant se sent identificat en el 
que viu, i a partir d’aquí, poden ser transferibles a 
les vivències col·lectives i del dia a dia al llarg de la 
vida. Malgrat tractar-se d’un espectacle de teatre, 
i que els espectadors estan asseguts, els infants 
participen activament en el desenvolupament 
del concert; els dos actors s’encarreguen de fer 
participar als infants, cantant, fent moviments o 
empatitzant amb les històries dels personatges. En 
aquest cas, estar assegut és una avantatge perquè 
tots els infants poden veure/mirar sense cap 
dificultat tot l’escenari.

Hi ha altres conceptes que apareixen 
transversalment en el concert, com ara, el 
reconeixement de la diversitat, l’equitat, el respecte, 
la comunicació, i la cultura com a eix transversal 
de creixement personal, creativitat i de creació 
d’esperit crític.

Totes les cançons  
i tot l’espectacle és 

 en català.
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Propostes

Us deixem una sèrie de propostes que es poden treballar 
abans i/o després d’anar al teatre. Es poden treballar 
en relació a les diverses cançons, com també, es poden 
escoltar, cantar i ballar les cançons per si soles. 

Us proposem:

Crear el Sistema Solar

Construïm una maqueta del sistema solar, tenim 
presents les distàncies i les mides dels planetes.

Necessitem:

Fil, globus, paper de diari, cola, estisores, pintures, 
pinzells. 

Amb el fil mesurem el diàmetre del globus, així 
busquem fins on s’han d’inflar (tindrem tants fils tallats 
com planetes vulguem representar). Un cop inflats, 
amb la mida del fil, els revestim de paper de diari i 
cola. Després es poden pintar amb pintures. 

Eixos de capacitats i competències: 

•  Conviure i habitar el món
•  Descobrir i tenir iniciativa
•  Integrar tots els eixos i capacitats
•  Pensar i comunicar
•  Ser i actuar amb més autonomia

Puja al meu coet

Comencem el viatge amb la cançó Puja 
al meu coet i convidem als infants a ser 
intrèpids i els despertem les ganes de viatjar, 
de conèixer coses noves i de fer nous amics.

 Veure vídeo

Àrea: 

•  Coneixement del medi
•  Matemàtic
•  Educació artística

https://www.youtube.com/watch?v=Hj1s4MJ2htA
https://www.youtube.com/watch?v=Hj1s4MJ2htA
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Els pirates

Els Pirates és un conte cantat, en el que 
els pirates Rodamóns busquen un tresor 
però veuen la seva aventura frustrada 
quan perden pel camí a un dels seus 
companys. Decideixen que no poden seguir 
el seu viatge sense el seu company, i així 
els pirates donaran prioritat a l’amistat 
i trobaran al seu company despistat, el 
veritable tresor. 

Aquesta cançó també treballa el valor de l’amistat, 
conjuntament amb altres cançons. 

 Veure vídeo

Us proposem:

Fer el nostre mapa del tresor

Es fan grups segons els infants de cada classe. 
Cada grup amaga un tresor (escolliu un objecte de 
l’aula), i ha de dibuixar el mapa, de tal manera que 
els companys dels altres grups el puguin trobar. Es 
busca el tresor per torns, amb els mapes que es 
passen entre els grups. 

Eixos de capacitat/competències: 

•  Conviure i habitar el món
•  Pensar i comunicar
•  Artística i cultural
•  Ser i actuar amb més autonomia

Àrees: 

•  Lingüística
•  Educació artística
•  Matemàtica
•  Coneixement del medi
•  Valors socials i cívics

Propostes

https://www.youtube.com/watch?v=IRdV_aAlxck
https://www.youtube.com/watch?v=IRdV_aAlxck
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El rap familiar

El Rap Familiar és una cançó dedicada a 
la família, un tema delicat que presentem 
d’una manera divertida i actual, i expliquem 
que de famílies n’hi ha de molts tipus i 
de moltes formes, però que és un pilar 
fonamental per a cadascú de nosaltres i que 
en definitiva el que hem de fer és cuidar-la i 
gaudir-la. 

 Veure vídeo

Us proposem:

Dibuixar la teva família / fer un arbre genealògic

Pel cicle d’educació infantil, es pot dibuixar la família 
(nuclear o extensa) i explicar qui és cada membre 
als companys de classe. Es pot fer una activitat 
complementària que és preguntar a casa com era la 
família dels pares quan eren petits, o fins i tot, dels 
avis. 

Aquesta activitat permet mostra la diversitat de 
famílies actuals i les diferències i similituds amb les 
generacions anteriors, i anar entenent a poc a poc, la 
genealogia. 

Per cicles d’educació primària es pot començar a 
introduir l’arbre genealògic reduït (fins els pares o 
avis). Es pot fer a través d’una plantilla o un dibuix en 
què els infants hagin de posar els noms. 

Competències

•  Aprenem a aprendre
•  Artístic i cultural
•  Descoberta d’un mateix
•  Pensar i comunicar

Àrees: 

•  Medi social i cultural 
•  Comunicació i llenguatge
•  Educació artística

Propostes

https://www.youtube.com/watch?v=vwUlNUFOPEM
https://www.youtube.com/watch?v=vwUlNUFOPEM
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Les joguines

A la cançó de Les joguines, a part de parlar 
dels tipus de joguines i de les disfresses que 
hi ha, fomentem la imaginació i la creativitat 
amb el missatge que a vegades no ens fan 
falta tantes coses per jugar i que amb una 
mica d’imaginació ens ho podem passar 
igual de bé, com per exemple, amb una 
simple caixa de cartró.

 Veure vídeo

Us proposem:

Introduir la diferència a través de la sordesa, ja que 
és una cançó on la tornada es fa en llengua de signes. 
A més a més, es pot fer de manera transversal en 
qualsevol cançó del Pot Petit, ja que els vídeos estan 
subtitulats amb llengua de signes en català. 

Experimentem i reflexionem: 

Expliquem una cosa, però sense parlar. Com ho fem? 
Saps què és la llengua de signes? I el braile? ... dirigir 
les preguntes o el debat que es pugui generar

Eixos de capacitats/competències: 

•  Conviure i habitar el món
•  Pensar i comunicar
•  Comunicació lingüística i audiovisual
•  Aprenem a aprendre

Àrees: 

•  Lingüístic
•  Valors socials i cívics
•  Digital
•  Coneixement del medi social

Propostes

https://www.youtube.com/watch?v=Jx5m8pQWJro
https://www.youtube.com/watch?v=Jx5m8pQWJro
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El drac rac

El Drac Rac desmitifica que tots els dracs 
són dolents: el drac Rac és un drac bo 
que ajuda a la gent i no vol ser dolent. De 
vegades no ens podem deixar guiar per 
l’aparença o el que diu la gent, sinó que cal 
traspassar els prejudicis i mirar la realitat 
amb uns altres ulls, i així poder-nos endur 
agradables sorpreses. 

 Veure vídeo

Us proposem:

Trencar amb els estereotips! 

Per què els dracs han de ser valents? Per què les 
nenes vesteixen rosa? I els nens blau? 

Per treballar aquesta cançó us podeu recolzar amb 
aquesta pàgina web online: 

http://www.clecesocial.es/violencia-de-genero/hay-
algo-mas-aburrido-que-ser-una-princesa-rosa/

Permet treballar els estereotips que hi ha de gènere. 

Eixos de capacitats i competències: 

•  Conviure i habitar el món
•  Descobrir i tenir autonomia
•  Pensar i comunicar
•  Ser i actuar amb autonomia

Àrees: 

•  Lingüístic
•  Coneixement del medi
•  Artístic

valors socials i cívics

•  Autonomia i iniciativa personal

Es pot acompanyar de contes: 

Waddell, Martin.  
Una princesa d’empenta. Barcanova. 

Propostes

https://www.youtube.com/watch?v=RBzXVd4GM6U
https://www.youtube.com/watch?v=RBzXVd4GM6U
http://www.clecesocial.es/violencia-de-genero/hay-algo-mas-aburrido-que-ser-una-princesa-rosa/
http://www.clecesocial.es/violencia-de-genero/hay-algo-mas-aburrido-que-ser-una-princesa-rosa/
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El lleó vergonyós i el cuc poruc 
(o L’encanteri per fer passar les pors)

Les cançons de El lleó vergonyós i El cuc 
poruc, tracten dues emocions molt presents 
en els nens i nenes d’aquestes edats: la 
vergonya i la por. Aquests dos personatges 
tan simpàtics ens ajudaran a reconèixer i a 
afrontar aquestes emocions tan comunes en 
els infants (i no tan petits!); les seves cançons 
ens faran passar les pors i les vergonyes.

Amb aquestes cançons ens endinsem de ple en 
el treball per valors socials i cívics, on apareixen 
exemples de cooperació, de reconeixement de 
sentiments propis, d’empatia, d’ajuda. Aquestes 
cançons permeten als infants poder identificar 
diferents emocions, reconèixer-les a un mateix i als 
del seu voltant, com també es poden treballar els 
estereotips (trencar estereotips) i a valorar les coses 
que no són el que semblen 

 Veure “El lleó”   Veure “El cuc”

Us proposem:

Escoltar les cançons i parlar dels moments que es té 
por i/o vergonya. De què tenim por o vergonya? Què 
ens passa? Com ho fem per què ens passi? 

Eixos de capacitats/competències: 

•  Descoberta d’un mateix (àrea)
•  Autonomia i iniciativa personal
•  Pensar i comunicar
•  Empatia i respecte

Àrees: 

•  Lingüística
•  Coneixement del medi 
•  Artístic
•  Valors socials i cívics
•  Aprendre a aprendre
•  Autonomia i iniciativa personal

Es pot acompanyar de contes: 

Llenas, Anna (2012).  
El Monstre de colors. Barcelona: Flamboyant. 

Núñez Pereira, Cristina; Varcarcel, Rafel R (2013) 
Emocionari. Palabras Aladas. 

O contes semblants que tingueu a l’escola.

Propostes

https://www.youtube.com/watch?v=nDkljGp8BNI
https://www.youtube.com/watch?v=nDkljGp8BNI
https://www.youtube.com/watch?v=Nax32THahGI
https://www.youtube.com/watch?v=Nax32THahGI
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La rumba de les castanyes  
/ El nadal ja és aquí

La Rumba de les castanyes o El Nadal 
ja és aquí parlen de dues de les 
tradicions més importants del nostre 
país. A la rumba explicarem la història 
de la castanyera i en Marrameu i les 
castanyes que venen a la plaça del 
poble; amb El Nadal ja és aquí parlarem 
de les tradicions com cagar el tió, anar 
a esperar els Reis, engalanar l’avet o 
menjar torrons. 

Aquestes cançons són ideals per escoltar en 
els moments idonis de cada any i serveixen per 
completar les activitats del cicle de l’any. 

 Veure “La rumba”   Veure “El nadal”

Eixos de capacitats/competències:

•  Conviure i habitar el món
•  Descobrir i tenir iniciativa
•  Comunicació lingüística i audiovisual
•  Descoberta d’un mateix i dels altres

Àrees: 

•  Lingüístic
•  Medi social
•  Valors socials i cívics

Propostes

https://www.youtube.com/watch?v=-pgXeCFH6Rw
https://www.youtube.com/watch?v=-pgXeCFH6Rw
https://www.youtube.com/watch?v=rBealu9q17k
https://www.youtube.com/watch?v=rBealu9q17k
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Els colors de l’arc de Sant Martí

Els colors de l’arc de Sant Martí és una 
història d’una nena que veu per primera 
vegada l’arc de Sant Martí i es pregunta 
què són aquests colors tan bonics que 
apareixen després de ploure quan surt el sol. 
Una cançó molt participativa, de pregunta-
resposta on el públic ens ajudarà a cantar; 
una història dolça sobre el temps, els colors 
i les emocions.

 Veure vídeo

Us proposem:

Mirar i experimentar amb la llum

Juguem amb prismes de llum, juguem amb papers 
transparents i decorem la classe com si tinguéssim 
vitralls i si teniu taula de llum, experimenteu-hi!

Eixos de capacitats i competències: 

•  Aprenem a aprendre
•  Artístic i cultural
•  Autonomia i iniciativa pròpia
•  Comunicació lingüística i audiovisual

Àrees: 

•  Matemàtic
•  Coneixement del medi
•  Artístic
•  Aprendre a aprendre

Un dels recursos més preuats és que teniu a la 
 vostra disposició les partitures de les cançons  
(www.potpetit.com/partitures), les cançons en els 
Cds o a llistes de reproducció en línia, i els vídeos 
de les cançons, en format DVD o a la plataforma 
youtube. Els vídeos els trobareu doblatge en LSC 
(llengua de signes catalana)..

Propostes

https://www.youtube.com/watch?v=DrbauLBXV5o
https://www.youtube.com/watch?v=DrbauLBXV5o
http://www.potpetit.com/partitures
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Activitats globals

Escriu la teva cançó 

Us atreviu a inventar una lletra nova a una de les 
nostres cançons? Potser podeu explicar una aventura 
de la classe? 

Podeu jugar amb les paraules, els rodolins, les rimes, 
les frases curtes i les llargues, i buscar sinònims... 

Eixos de capacitats i competències: 

•  Aprendre a aprendre
•  Artístic i cultural
•  Comunicació lingüística i audiovisual
•  Pensar i comunicar
•  Ser i actuar amb autonomia

Àrees: 

•  Lingüística
•  Artística
•  Coneixement del medi
•  Digital 

Els vestits d’en Pau i la Jana

Aquesta activitat obra moltes possibilitats: es pot 
veure què és un patró, com es fa la roba; permet un 
treball de mesurar-se el cos o el cos dels demés, un 
treball de matemàtiques per transportar els patrons 
(com ho farem, si el volem més gran o més petit?), 
podem buscar la roba, retallar-la, provar de cosir-la. 
Potser podem cosir un vestit per una nina o nin de la 
classe? 

Eixos de capacitats/competències: 

•  Aprendre a aprendre
•  Artístic i cultural
•  Descobrir i tenir iniciativa
•  Pensar i comunicar

Àrees: 

•  Matemàtica
•  Lingüística
•  Coneixement del medi
•  Artística

Taller de titelles

Creeu les vostres titelles a través de materials 
reciclats. Deixeu volar la vostra imaginació i inventeu 
animals, personatges... podeu utilitzar: ampolles, 
rutlles de cartró, pots, oueres, papers de colors, 
pintures, trossos de roba, pals de gelat... 

Eixos de capacitats/competències:

•  Conviure i habitar el món
•  Descobrir i tenir iniciativa
•  Pensar i comunicar
•  Ser i actuar amb autonomia

Àrees: 

•  Artístic
•  Valors socials i cívics
•  Autonomia i iniciativa personal

Teniu a  
la vostra disposició  

els patrons dels vestits 
d’en Pau i la Jana a:  
www.potpetit.com/

patrons.

http://www.potpetit.com/patrons
http://www.potpetit.com/patrons
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La companyia 

El Pot Petit neix el 2009 d’una inquietud, d’una il·lusió, 
d’unes ganes de fer i de comunicar, i de les ganes de crear 
espectacles i concerts de qualitat, on els nens i nenes 
acompanyats de les seves famílies poguessin gaudir amb 
família d’uns espectacles creats i dissenyats especialment 
per ells. 

És per això que en Siddartha Vargas i l’Helena 
Bagué decidim crear la nostra pròpia companyia 
d’espectacles i concerts familiars. Els dos som 
actors amb estudis de teatre, música i de teatre 
musical. A part d’això som mestres i formats també 
en l’àmbit de l’educació en el lleure. 
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En el Pot Petit hi ha... 

Espectacles musicals i molt teatrals, on combinem 
diferents recursos escènics, amb un ritme trepidant i 
sense oblidar mai una bona dosi d’humor. Ens encanta 
que la gent surti sempre amb un somriure dels nostres 
espectacles! 

Espectacles on a través dels diferents personatges del 
Pot Petit, empatitzem amb les emocions dels nens i 
nenes, fent que aquests es puguin sentir identificats en 
molts moments amb alguns personatges (la vergonya, 
la por, l’alegria, la cura pels altres,…). I on a través dels 
concerts amb animació afavorim la convivència, la 
tolerància, la integració i el respecte cap a les diferents 
persones que hi ha en el món.

Uns espectacles sobretot per gaudir, una estona de 
lleure, una estona amb família o amb els companys 
de classe, una estona per deixar-se emportar per les 
nostres històries, cançons o danses, per participar i 
per passar-s’ho d’allò més bé!
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Trajectòria

Vam començar el 2009 com a duet, però per donar més 
qualitat musical als espectacles, a més del duet, vam 
introduir els espectacles amb banda de músics. Així va 
ser com va néixer la Melmelada Band, la banda de músics 
més deliciosa que hi ha! 

En Pau Oliver a la bateria, en Sergi Casademont al 
baix, l’Albert Dondarza al piano i violí, i en Dani López 
que arranja els temes i toca el saxo, flauta travessera, 
clarinet, melòdica, etc. 

Així doncs, la nostra banda completa i dóna molta 
qualitat musical als espectacles, i alhora, fa que 
siguin molt més festius. A més, també tenim 
una titellaire, l’Olga Bernardo, que canta i fa els 
titelles que surten de dins el Pot Petit (la nostra 
escenografia), uns titelles molt vistosos i divertits. El 
fet que surtin titelles dóna un punt màgic i és el tret 
diferencial als nostres espectacles que tant agrada 
als nens i nenes. 

Amb ells hem recorregut festes majors d’arreu de 
Catalunya, fires, festivals, escoles, sales, centres 
cívics, etc. 
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Discografia

El Pot Petit composem i auto produïm els nostres 
propis discs, actualment tenim dos discs amb temes 
originals i propis. 

Editorial Cruïlla 

Des del 2014 també col·laborem amb Editorial 
Cruïlla, elaborant recursos musicals per l’entorn 
digital dels llibres de primer i segon de primària. De 
moment hem gravat per ells dos discs: un per l’entorn 
digital de primer que consta de nou temes (un per 
cada tema del llibre) i un per l’entorn digital de segon 
amb nou temes més. 

Canta amb el Pot Petit 

El maig del 2012 vam treure el nostre primer disc 
Canta amb el Pot Petit gravat als Estudis Paella 
de Torelló amb la producció de Marc Serrats 
“Xerramequ”. A més també van comptar amb 
professionals com Albert Vila i Xarli Oliver per 
l’enregistrament. El disc té dotze cançons pròpies 
i originals i els seus corresponents playbacks. En 
aquest disc podem trobar, per exemple, una de les 
cançons més conegudes del Pot Petit: El cuc poruc.

 

Ritmes i Rialles 

El juny del 2015 vam treure el nostre segon disc 
Ritmes i Rialles gravat també als Estudis Paella 
de Torelló i amb Marc Serrats “Xerramequ” a 
la producció i gravació a més de l’Albert Vila i 
Xarli Oliver, però aquest cop comptant amb la 
col·laboració d’altres músics com Joan Garriga de la 
Troba Kung Fu, Miquel Rojo i Josep Valldeneu de les 
Oques Grasses, Pau Oliver Bover i Albert Dondarza. 
En aquest disc hi podreu trobar quinze cançons 
pròpies i originals que us faran ballar a petits i grans!

 

El disc Ritmes i Rialles va estar nominat als Premis 
ENDERROCK com a millor disc per a públic familiar 
de l’any 2015 i va quedar en segona posició després 
del Club Súper 3.



19

Hem actuat a…

El Pot Petit hem actuat a nombrosos pobles i ciutats de 
Catalunya i fins hi tot hem arribat als casals catalans de 
Brussel·les i Luxemburg. 

Destaquem el nostre pas per: 

La Mostra d’Igualada 2013, presentant el nostre 
espectacle Balla, canta i riu.

 Veure vídeo

Obertura del festival Acustiqueta (dins programació 
de l’Acústica de Figueres) l’agost del 2013. 

Actuació a l’obertura de la Festa dels Súpers 2014 
amb l’espectacle Balla, canta i riu.

 Veure vídeo

Festes del Tura d’Olot 2015 amb l’espectacle Balla, 
canta i riu.

Encesa de llums de Nadal 2015 a Tarragona amb 
l’espectacle Balla, canta i riu.

Presentació del nostre segon disc Ritmes i Rialles 
al Teatre Jardí de Figueres i al Teatre Poliorama de 
Barcelona 2015.

Xics festivals de Moià 2017 

White Summer de Pals 2017

Cicle EnciSAT de Barcelona 2017

https://www.youtube.com/watch?v=cHAXbFfYYVE
https://www.youtube.com/watch?v=cHAXbFfYYVE
https://www.youtube.com/watch?v=Q7FsRAaVCzY
https://www.youtube.com/watch?v=Q7FsRAaVCzY


potpetit@potpetit.com 
650 36 49 80 

Pots veure I’agenda, notícies, botiga,  
i moltes coses més a la nostra web 

www.potpetit.com

Segueix-nos

            

mailto:potpetit@potpetit.com 
http://www.potpetit.com
https://www.facebook.com/elpotpetit/
https://twitter.com/elpotpetit
https://www.instagram.com/elpotpetit/
https://www.youtube.com/user/joseprovirajuarez
https://open.spotify.com/artist/0ppZDI2m82SqnYimw7a7xj
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