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NENSEL LLIURE DELS NENS



Per sisè 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 infants 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 ells també 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.
Vine a viure una experiència teatral única!

DEL TEATRE LLIURE
SERVEI EDUCATIU

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

ESPECTACLES PROPOSATS

RENARD O EL LLIBRE DE LES BÈSTIES - CICLE INICIAL, MITJÀ I SUPERIOR (de 7 a 12 anys)
de Ramon Llull adaptació i direcció Marc Rosich composició musical Clara Peya cia. Teatre Obligatori
Montjuïc: del 22 d’octubre al 13 de novembre  
Horari 10:30h. (de dimarts a divendres) / Aforament 156 persones / espectacle musical en català

MOBY DICK, UN VIATGE PEL TEATRE - CICLE INICIAL, MITJÀ I SUPERIOR (de 6 a 12 anys)
dramatúrgia Marc Artigau direcció Juan Carlos Martel Bayod imatge i espai escènic Frederic Amat 
cia. La Kompanyia Lliure
Montjuïc: del 14 de gener al 12 de febrer
Horari 10h. i 11:30h. (de dimarts a divendres) / Aforament 30 persones màxim per sessió / en català

LA SUPERBLEDA - EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL (de 3 a 8 anys)
dramatúrgia Jordi Palet direcció Pere Hosta i Manel Trias cia. La Bleda
Montjuïc: del 28 de febrer al 5 de març
Horari 10:30h. (de dimarts a dijous) / 10h. i 12h. (divendres) / Aforament 145 persones / en català



La riquesa de les activitats contribueix a formar els alumnes com a alguna cosa més que «bons especta-
dors» 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 què 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 alumnes

Horari de l’activitat Al matí, 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

ACTIVITATS EDUCATIVES 
PER A ESCOLES



 
ESPECTACLES PROPOSATS

RENARD O EL LLIBRE DE LES BÈSTIES
de RAMON LLULL adaptació i direcció MARC ROSICH 
composició musical  CLARA PEYA
cia. TEATRE OBLIGATORI

intèrprets Queralt Albinyana, Laura Aubert, Marc Pujol, Joan Vázquez i Toni Viñals 

producció Teatre Lliure

Projecte guanyador del concurs per adaptar el Llibre de les bèsties de Ramon Llull, en ocasió del 700 aniversari 
de la mort de l’autor.
Renard, la guineu, no veu amb gaire bons ulls que les bèsties en assemblea hagin escollit el Lleó com a rei. De 
manera que l’astut Renard, tot just després de la coronació, aprofitarà les picabaralles que hi ha a la cort entre 
carnívors i herbívors i començarà a maquinar plans per apropar-se passa a passa fins al tron. A partir d’aquesta 
trifulga principal, Renard o el Llibre de les Bèsties, és una versió lliure de la famosa obra de Llull que adopta la 
forma d’un musical vibrant i encomanadís. Tan vibrant com l’esbojarrada adaptació per al públic familiar que 
signa Marc Rosich i tan encomanadís com les cançons que ha composat Clara Peya per a l’ocasió. Sense que el 
ritme s’aturi i presentant una galeria d’animals que també inclou lleopards, bous, elefants i fins i tot algun humà 
d’allò més bèstia, la peça vol apropar als més petits l’art d’explicar faules, que en el cas de Llull reben l’exòtic 
nom d’eximplis.

MONTJUÏC  DEL 22 D’OCTUBRE AL 13 DE NOVEMBRE 



 
ESPECTACLES PROPOSATS

OBJECTIUS DIDÀCTICS
Referits a fets, conceptes i principis 
Una intensa experiència per gaudir del relat a partir de la imaginació. Recuperació dels clàssics adaptant-los a 
un públic infantil i relacionats amb temàtiques actuals.

Referits a procediments
Estimular la percepció, a través de l’escolta, la paraula, el moviment i la música. La narració 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 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 7 a 12 anys)

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

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

DURADA
60 minuts



intèrprets Joan Amargós, Quim Àvila, Clàudia Benito, Raquel Ferri, Eduardo Lloveras, Andrea Ros, Joan Solé 
i Júlia Truyol

producció Teatre Lliure

Tercera temporada del viatge per encalçar Moby Dick, la balena blanca imaginada pel novel·lista nord-americà 
Herman Melville. Un viatge per dins del teatre de Montjuïc, una aventura en què els infants faran part de la 
tripulació d’una nau particular, amb el suport plàstic de Frederic Amat. I atenció a les novetats, els intèrprets són 
la renovada Kompanyia Lliure al complet, que compta amb 2 actors més que les altres vegades.

 
ESPECTACLES PROPOSATS

MONTJUÏC  DEL 14 DE GENER AL 12 DE FEBRER

MOBY DICK, UN VIATGE PEL TEATRE
dramatúrgia MARC ARTIGAU direcció JUAN CARLOS MARTEL BAYOD
imatges i espai escènic CLARA PEYA
cia. LA KOMPANYIA LLIURE



 
ESPECTACLES PROPOSATS

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 10h. i a les 11:30h.

AFORAMENT
30 alumnes per sessió

DURADA
60 minuts



 
ESPECTACLES PROPOSATS

LA SUPERBLEDA
dramatúrgia JORDI PALET
direcció PERE HOSTA i MANEL TRIAS 
cia. LA BLEDA

pallassa Helena Escobar  

coproducció cia. La Bleda i Temporada Alta 2016 Festival de Tardor de Catalunya Girona/Salt 

Tots tenim superpoders. Els tenim tan amagats que costen de trobar, però quan els necessites, apareixen. La 
Bleda té la força d’una formiga perquè pot aixecar set vegades el pes d’una formiga, té el poder de desaparèixer 
perquè només aclucant els ulls ja no es veu, i pot salvar qui convingui només dient “un-dos-tres-salvats”. Però 
quan sorgeixi un problema “real”, una necessitat “real”, ella tindrà el superpoder més real de tots: la imaginació.

MONTJUÏC DEL 28 DE FEBRER AL 5 DE MARÇ



 
ESPECTACLES PROPOSATS

OBJECTIUS DIDÀCTICS
Referits a fets, conceptes i principis 
Una intensa experiència sensorial per a nens i nenes de 3 a 8 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 8 anys) 

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

HORARIS
de dimarts a dijous a les 10:30h. / divendres a les 10h. i a les 12h.

DURADA
50 minuts aproximadament



 
LES ESCOLES HAN DIT

SOBRE L’ESPECTACLE EL BARÓ DELS ARBRES

Escola Barrufet



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

 
LES ESCOLES HAN DIT


