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LA CAIXA DEL LLIURE

Teatro Caca. Dulce introducción al caos és un
tutorial escènic en què explico què és el teatre
híbrid, les arts vives o els nous llenguatges
amb l’ajut dels meus fills. Mitjançant les
eines escèniques que he anat desenvolupant
els darrers anys (manipulació d’objectes,
projecció d’ombres, accions coreogràfiques,
instal·lacions interactives), exemplifiquem com
es construeix una obra d’aquest tipus i com és
rebuda per part de l’espectador, qüestionant
les convencions teatrals i plantejant altres
maneres de fer. És el primer cop que he dirigit
la meva feina, en la qual el joc i les joguines
sempre han tingut un paper protagonista,
a un públic no adult, i he evitat caure en la
simplicitat o l’infantilisme amb què de vegades
tractem els nens. Parlem de la incomprensió,
de l’abstracte, de la por i de la violència:
temes que sorgeixen enmig de la creació
artística però que també formen part del
procés d’aprenentatge i de creixement de
qualsevol ésser humà.
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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 David
Espinosa, Marina Baixas i Júlia Mata, 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.
#TeatroCaca
#ElLliuredelFutur
HORARI
FUNCIONS ESCOLARS
De dimecres a divendres
a les 09.30 h i a les 11.30 h
FUNCIONS GENERALS
Dissabte i diumenge
a les 16.30 h i a les 18.30 h
DURADA
40’ funció / 20’ taller

LLOC
Espai Lliure
IDIOMA
En català i castellà
EDAT RECOMANADA
A partir de 8 anys
(cicle mitjà i superior)
ESPECTACLE INCLÒS A
El Lliure del futur
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Aquest document està dissenyat per ser llegit al mòbil.
Estalvia’t d’imprimir-lo i el planeta t’ho agrairà.
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