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Aquest document està dissenyat per ser llegit al mòbil. 
Estalvia’t d’imprimir-lo i el planeta t’ho agrairà.

Amb la col·laboració de Amb el suport de

HORARI
FUNCIONS ESCOLARS
De dimecres a divendres  
a les 09.30 h i a les 11.30 h
Taller després de la funció
FUNCIONS GENERALS
Dissabte i diumenge  
a les 16.30 h i a les 18.30 h

DURADA
30’ funció / 30’ taller

LLOC
Espai Lliure

IDIOMA
En català

EDAT RECOMANADA
A partir de 4 anys
(cicle infantil i inicial)

ESPECTACLE INCLÒS A
El Lliure del futur

#ImpossibleLliure
#ElLliuredelFutur

La caixa deL LLiure és una maquinària preteatral 
dissenyada per Joan i Marina Baixas perquè 
els infants puguin entrar en el joc escènic  
ja des de l’escola i de manera senzilla.  
La caixa és una reproducció en petit de la caixa 
escènica d’un teatre. Seguint la filosofia dels 
antics teatrins, tant els infants com els artistes 
convidats poden expressar-se segons el 
teatre d’ombres, el de titelles i la performance. 
Aquest any presenten espectacle Marina 
Baixas i Júlia Mata, David Espinosa i Magda 
Puig Torres. Cadascun correspon a una franja 
d’edat dels cicles d’educació infantil i primària, 
i se’n fan en funcions escolars (acompanyades 
d’un taller després de la funció) i funcions 
generals el cap de setmana.

INTÈRPRETS I ESPAI ESCÈNIC 
Marina Baixas i Júlia Mata

MIRADA EXTERNA
Joan Baixas

COPRODUCCIÓ
Teatre Lliure i Associació La Claca 
- Teatre del Bosc

IMPOSSIBLE? ens mostra com fer possible 
l’impossible, la importància de tenir cura de la 
terra on vivim i com és possible fer un canvi 
des d’un mateix. Hi arribem a través de la 
història d’Afroz Shah, un home de Bombai que 
recull deixalles a la platja, i de Julia Butterfly, 
una noia que s’instal·la dalt d’un arbre durant 
dos anys per evitar que el tallin. Tots dos 
representen el mar i la terra: la vida del planeta. 
I per dur a terme les seves lluites, tots dos 
compten amb l’ajut i el suport de tota una 
comunitat, que a l’espectacle és representada 
per mitjà de la participació dels infants del 
públic. A partir exclusivament de paper blanc, 
amb l’espai sonor i la il·luminació es creen, dins 
del teatrí, els paisatges que ens traslladen als 
diferents indrets del planeta.

Marina Baixas

© Sílvia Poch

creació 
Marina Baixas i Júlia Mata

IMPOSSIBLE?

17/11 – 21/11
Montjuïc
LA CAIXA DEL LLIURE
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