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NENS
EL LLIURE DELS NENS

SERVEI EDUCATIU
DEL TEATRE LLIURE
Per cinquè any consecutiu i després dels èxits d’aquestes temporades anteriors, al Teatre Lliure volem tornar
apostar per espectacles de qualitat per a un públic infantil amb El Lliure dels nens. Considerem el teatre com un
art que estimula la sensibilitat dels més petits en el període de formació més permeable, i per això us presentem
espectacles excepcionals per la seva originalitat, qualitat i proximitat. Un teatre que acosta els més petits a treballar els valors educatius a través de la participació en l’art de l’escena. Volem ser una eina més al vostre abast
per tal que els més petits esdevinguin espectadors crítics i participatius.
Enguany presentem espectacles per a infants dels 3 als 12 anys.

UN TEATRE D’ART PER A TOTHOM, aquesta va ser la premissa que va marcar el naixement del Teatre Lliure i
des del Servei Educatiu volem continuar portant aquest lema als centres de formació i a la comunitat educativa
en general.
Volem apropar-los a les arts escèniques d’una forma educativa i lúdica alhora.

ESPECTACLES RECOMANATS PEL SERVEI EDUCATIU
EL BARÓ PELS ARBRES - CICLE INICIAL, MITJÀ I SUPERIOR (de 6 a 12 anys)

a partir d’Il barone rampante d’Italo Calvino dramatúrgia Núria Vizcarro direcció Joan Arqué cia. Taaroa Teatre
Montjuïc - Espai Lliure: del 27 d’octubre al 1 de novembre
Horari 10:30h. (de dimarts a divendres) / Aforament 145 persones / en català

BIBLIOTECA DE NUDOS Y CUERDAS /
BIBLIOTECA DE RUIDOS Y SONIDOS - CICLE INICIAL, MITJÀ I SUPERIOR (de 6 a 12 anys)

creació i direcció José Antonio Portillo / Enric Monfort
Montjuïc - Escenari: del 12 al 31 de gener
Horari 10h. i 11:30h. (de dimarts a divendres) / Aforament 30 persones màxim per sessió / en castellà

CON LA BAMBOLA IN TASCA - PRIMER I SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL (de 3 a 7 anys)
a partir del conte Vassilissa la bella d’Aleksandr Afanàsiev versió Bruno Stori direcció Letizia Quintavalla
cia. Teatro delle Briciole
Montjuïc - Espai Lliure: del 4 al 10 d’abril
Horari 10:30h. (de dilluns a divendres) / Aforament 145 persones / en castellà

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

persona de contacte Mariona Montaña
e-mail serveieducatiu@teatrelliure.com / telèfon d’inscripció 932 892 771 (ext. 215)

ACTIVITATS EDUCATIVES
PER A ESCOLES
La riquesa de les activitats contribueix a formar els alumnes com a alguna cosa més que «bons espectadors» i proposa les primeres llavors per al diàleg, l’associació d’idees, l’esperit crític, l’empatia i la capacitat
d’expressar-se.

PETITS ITINERARIS TEATRALS
Descripció de l’activitat Descobrirem el que s’amaga darrera les bambolines fent un recorregut per les instal·lacions
del Teatre Lliure de Montjuïc, amb una explicació històrica. Vine a descobrir-ho.
A qui va dirigida? Educació infantil i Educació primària
Nombre màxim d’assistents per torn 25 persones
Horari de l’activitat Matins, en hores convingudes
(abans o després de l’espectacle sempre que aquest ho permeti)
Durada aproximada de l’activitat 30 minuts
Preu de l’activitat 1Q per alumne
Forma de pagament per transferència bancària

* La visita és una activitat complementària a l’assistència a l’espectacle.
* Es podrà realitzar si l’espectacle ho permet

ESPECTACLES RECOMANATS
EL BARÓ PELS ARBRES

a partir d’Il barone rampante d’ITALO CALVINO
dramatúrgia NÚRIA VIZCARRO BOIX direcció JOAN ARQUÉ
cia. TAAROA TEATRE
MONTJUÏC - FOYER DEL 27 D’OCTUBRE A L’1 DE NOVEMBRE

intèrpret i manipulador Ireneu Tranis / Bufa&Sons Xavi Lozano, Guillem Aguilar i Marc Vila
coproducció Taaroa Teatre i Teatre de l’Aurora amb el suport de l’ICEC - Institut Català de les Empreses Culturals
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tiana

Bufa&Sons i Taaroa Teatre: música i teatre es donen la mà a El baró pels arbres, l’adaptació per a tots els públics
de la novel·la Il barone rampante, d’Italo Calvino, es va estrenar a Igualada en coproducció amb el Teatre de
l’Aurora.
En Cosimo, de només dotze anys, s’enfila dalt d’un arbre amb la intenció de no baixar-ne mai més. Com un
petit heroi, s’allunya d’un món que no li agrada per poder canviar-lo. Rebel i inconformista, com tots els infants
que acostumen a veure les coses d’una manera més calidoscòpica i lliure, en Cosimo s’aparta de les normes
establertes d’aquest món tan tecnificat dels adults per millorar ell i les coses que l’envolten. Perquè en Cosimo,
tossut i persistent, creu que les grans revolucions comencen per un mateix. El baró pels arbres és una història
iniciàtica sobre la grandesa de lluitar per allò que creus, sobre la llibertat i el respecte per allò que ens envolta.
Uns valors que són purs en els més petits, com el nostre heroi, en Cosimo.

ESPECTACLES RECOMANATS

OBJECTIUS DIDÀCTICS
Referits a fets, conceptes i principis
Una experiència teatral que recupera els valors de la literatura de la màgia i l’aventura per les instal·lacions
del teatre.
Referits a procediments
Fomentar el teatre com a llenguatge artístic i convidar els espectadors a desenvolupar la seva creativitat.
Referits a valors, actituds i normes
Valorar el teatre com a forma d’expressió. Mostrar curiositat i interessar-se pel món del teatre. Aprendre a ser un
espectador coneixedor, sensible i conscient de les arts escèniques.

EDAT RECOMANADA
Cicle inicial, mitjà i superior (de 6 a 12 anys)

PREU PER A GRUPS D’ALUMNES
6q per persona.

HORARIS
de dimarts a divendres a les 10:30h.

AFORAMENT
145 alumnes aproximadament

DURADA
60 minuts aproximadament

ESPECTACLES RECOMANATS
BIBLIOTECA DE NUDOS Y CUERDAS
BIBLIOTECA DE RUIDOS Y SONIDO

creació i direcció JOSÉ ANTONIO PORTILLO / ENRIC MONFORT
MONTJUÏC - ESCENARI DEL 12 AL 31 DE GENER

narrador-mestre José Antonio Portillo / percussionista Enric Monfort

Després de l’èxit de la temporada passada torna Jose Antonio Portillo amb la Biblioteca de nudos y cuerdas,
però aquesta cop a més ens porta un projecte en construcció, la Biblioteca de ruidos y sonidos, en la qual serem
partícips del procés artístic.
A la primera part, Portillo ens convida a entrar en una estructura circular de fusta que guarda manuscrits sense
publicar, textos, partitures, dissenys i objectes trobats a les escombraries, i continguts en cilindres plens de
missatges de cordes i nusos. És un diàleg de silenci entre la mirada de l’espectador i els objectes que habiten
aquesta estructura. Portillo ens narra les històries amagades ens aquests objectes.
A la segona, passem a la Biblioteca de ruidos y sonidos, l’espectador viurà una experiència amb el món dels sons
i la seva relació amb cada un de nosaltres. Una biblioteca octogonal que, gràcies al percussionista que és dins,
actua com a metàfora del nostre cervell, del nostre sistema que ens relaciona amb el món sonor que ens envolta.
Veurem com es recull, cataloga, emmagatzema i transformen tots els sons, en un procés que explora el fet físic
i, al mateix temps, el seu significat emocional.

ESPECTACLES RECOMANATS

OBJECTIUS DIDÀCTICS
Referits a fets, conceptes i principis
Una intensa experiència per gaudir del relat a partir de la imaginació.
Referits a procediments
Estimular la percepció dels cinc sentits, a través del gust per inventar històries, la narració com a fet teatral i
l’escolta de sons i sorolls que desperten les emocions.
Referits a valors, actituds i normes
Valorar les arts escèniques com a forma d’expressió. Mostrar curiositat i interessar-se pel món del teatre i de
l’expressió oral. Aprendre a ser un espectador coneixedor, sensible i conscient de les arts escèniques.

EDAT RECOMANADA
Cicle inicial, mitjà i superior (de 6 a 12 anys)

PREU PER A GRUPS D’ALUMNES
6q per persona.

HORARIS
de dimarts a divendres a les 10h. i a les 11:30h.

DURADA
50 minuts (Biblioteca de cuerdas y nudos) + 15 minuts (Biblioteca de ruidos y sonidos)

ESPECTACLES RECOMANATS
CON LA BAMBOLA IN TASCA

a partir del conte Vassilissa la bella d’ALEKSANDR AFANÀSIEV
dramatúrgia BRUNO STORI direcció LETIZIA QUINTAVALLA
i SUSANNA BRANCO cia. TEATRO DELLE BRICIOLE
MONTJUÏC - ESPAI LLIURE DEL 4 AL 10 D’abril

intèrpret Susanna Branco
producció Teatro delle Briciole - Solares Fondazione delle Arti

Vassilissa la bella és la història del pas de mare a filla, d’una generació a l’altra, del poder de la intuïció simbolitzat
per la nina que Vassilissa porta sempre a la butxaca. És a dir, la capacitat de veure-hi endins, d’escoltar, de sentir
i dels sabers ràpids com el llamp, d’entendre que sovint les coses no són com semblen i es recorre a la intuïció
per descobrir-les.
A l’antiga història iniciàtica russa, es posa en pràctica l’execució de determinades tasques. La finalitat, una
relació afectuosa i sincera amb un ésser anomenat “la dona sàvia”, la vella deessa salvatge, la Baba Jaga, a qui
Vassilissa demana el foc. La recerca del foc obliga la nena a deixar casa seva i entrar al bosc a descobrir-lo.
L’actriu interpreta la bruixa Baba Jaga i la nena és triada d’entre el públic per a fer de Vassilissa, la protagonista
de la història. La relació entre els dos personatges, per tant, canvia a cada representació.

ESPECTACLES RECOMANATS

OBJECTIUS DIDÀCTICS
Referits a fets, conceptes i principis
Una intensa experiència sensorial per a nens i nenes de 3 a 7 anys, una primera aproximació al món escènic.
Referits a procediments
Estimular la percepció dels cinc sentits en el públic més petit. Fer el teatre juntament amb els nens-espectadors
experts en el joc.
Recuperar la narració oral com a fet teatral.
Referits a valors, actituds i normes
Valorar les arts escèniques com a forma d’expressió. Mostrar curiositat i interessar-se pel món del teatre.
Aprendre a ser un espectador coneixedor, sensible i conscient de les arts escèniques.

EDAT RECOMANADA
Educació infantil i cicle inicial (de 3 a 7 anys)

PREU PER A GRUPS D’ALUMNES
6q per persona.

HORARIS
de dilluns a divendres a les 10:30h.

DURADA
50 minuts aproximadament

LES ESCOLES HAN DIT

SOBRE BIBLIOTECA DE CUERDAS Y NUDOS
Conversa del 4/02/2015 dels alumnes de l’escola Mas Rampinyo sobre la Biblioteca de cuerdas y nudos.
Dídac.- Em va agradar quan el José Antonio va explicar un llibre que estava tallat per la meitat... era un
projecte.
Lucas.- Em van agradar els missatges de cordes i nusos.
Diana.- A mi el llibre del rellotge.
Dídac.- Hi havia un llibre que tenia un rellotge que era d’una nena, la Momo; que va salvar un rellotge dels
homes grisos i li va donar al José Antonio.
M.- El José Antonio ens va explicar el projecte d’enterrar objectes que els nens i nenes s’estimessin de veritat
i els volguessin salvar dels homes grisos.
Laura.- Recordo que la Momo tenia un os de peluix i el va enterrar i va posar una creu, però no era el lloc
exacte.
Berta.- Jo, en lloc de fer una creu, agafaria un mapa i allí sí que posaria el lloc exacte, no al terra.
Laura.- Ho va enterrar, era l’únic que li quedava.
Berta.- Jo faria una creu, però no al lloc exacte.
Marc.- Jo dibuixaria la creu en dos mapes.
Roman.- Si passa molt de temps, el lloc pot canviar.
Ona.- Si tu portes el mapa, el portaries sempre amb tu.
Laura.- Responc a la Berta, si tu t’enteres el pots posar dins d’una caixa i així no s’embruta i ho pots marcar
amb unes pedres. Els homes grisos, si volen el temps, perquè voldrien l’ós?
Berta.- Proposo agafar objectes de quan érem petits, dels importants i enterrar-los.

Escola Mas Rampinyo

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Mariona Montaña Vilà
Responsable del Servei Educatiu

e-mail serveieducatiu@teatrelliure.com / telèfon d’inscripció 932 892 771 (ext. 215)
i al nostre web www.teatrelliure.com

