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Enduts per l’impuls d’obrir una nova etapa, el Programa educatiu del Teatre Lliure es reformula com un dels 
eixos principals de l’activitat d’aquest teatre. 

La nostra premissa és de futur: que els infants d’avui puguin créixer amb el teatre ara i en el futur. 

Tant és si porteu el vostre alumnat per primer cop a teatre, o si us interesseu per primera vegada en les 
arts escèniques. Us volem al Lliure. Perquè tothom pugui treure profit d’allò que passa a l’escenari, ampliar 
coneixements, accentuar el pensament crític, educar la mirada teatral i rebre estímul per a la sensibilitat, la 
creativitat i la imaginació. Tots sou El Lliure del Futur. 

Per a vosaltres, per crear un context artístic compartit entre el teatre i els centres educatius us presentem una 
tria d’espectacles que us poden interessar. 

Als que ja han nascut al segle xxi, els volem interpel·lar des d’una perspectiva actual mentre viuen una 
experiència significativa gràcies a les arts de l’escena: abans, durant i després de venir a veure un espectacle. 
La seva veu ens interessa.

En aquest sentit, enguany presentem espectacles i accions educatives per a infants dels 0 als 12 anys.

Veniu al teatre a viure una experiència única!

presentació 
del programa educatiu 
del teatre lliure



MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
persona de contacte Alícia Gorina
atenció e-mail nou! programaeducatiu@teatrelliure.com / telèfon d’inscripció 932 892 771 (ext. 215)

MIET WARLOP / IRENE WOOL VZW & CAMPO
MYSTERY MAGNET
Cicle infantil, inicial, mitjà i superior (de 0 a 12 anys)
Gràcia. Del 24 al 27 d’octubre  
Horari 11h. (dijous i divendres) / Durada 50’ sense pausa / Aforament 199 persones 
Espectacle sense text 

MARC ROSICH 
LA BRUIXA DE LA TRAMUNTANA
Cicle infantil, inicial i mitjà (de 3 a 9 anys)
Gràcia. Del 27 de febrer al 15 de març
Horari 10:30h. (de dimecres a divendres) / Durada 1h. sense pausa / Aforament 199 persones 
Espectacle en català

FRANÇOISE GUILLAUMOND / LA BALEINE CARGO 
POULETTE CREVETTE
Cicle infantil (de 18 mesos a 6 anys)
Montjuïc. Del 24 de març al 5 d’abril
Horari 10h. i 12h. (de dimarts a divendres) / Durada 30’ sense pausa + taller d’elaboració de gallinetes  
Aforament 54 persones / Espectacle en un idioma inventat

EL CONDE DE TORREFIEL 
LOS PROTAGONISTAS (títol provisional)
Cicle inicial, mitjà i superior (de 7 a 10 anys)
Gràcia. 23, 24, 29 i 30 d’abril
Horari 10:30h. / Durada 50’ sense pausa / Aforament 27 persones 
Espectacle en castellà amb text projectat

espectacles proposats
per a infantil i primària



creació i interpretació 
Christian Bakalov, Kristof Coenen, Sofie Durnez, Ian Gyselinck, Wietse Tanghe, Laura Vanborm i Miet Warlop
substituts Seppe Bayens, Fernando Blefiore, Seppe Cosyns, Harold Henning, Artemis Stavridi i Ondrej Vidlar 

música Stefaan Van Leuven i Stephan De Waele

tècnics Piet de Poortere i Bart Van Belleghem  / caps tècnics Hugh Roche Kelly i Helmi Demeulemeester 

agraïments Nicolas Provost, Danai Anesiadou i Pol Heyvaert

coproducció Irene Wool vzw - CAMPO de Gant, Kunstenfestivaldesarts de Brussel·les, Göteborgs Dans & Teater 
Festival (projecte coproduït amb NXTSTP) 
amb el suport del Cultural programme de la Unió Europea 
amb l’ajut de Vooruit de Gant (Bèlgica) 
amb la col·laboració del Govern de Flandes

GRÀCIA  DEL 24 AL 27 D’OCTUBRE

MIET WARLOP / IRENE WOOL VZW & CAMPO
MYSTERY MAGNET
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espectacles proposats
per a infantil i primària



_ Espectacle sense text
_ Recomanat de 0 a 99 anys (cicle infantil, inicial, mitjà i superior)
_ Seguiu #MisteryMagnet i #ElLliuredelFutur al twitter 
_ @Mietwarlop

En la foscor de l’escena, un home s’alça de la butaca i, davant dels seus ulls, comença una processó d’imatges 
d’éssers peluts, animals inflables, globus, dards gravitacionals, cotxes teledirigits, dones-euga, un cor de 
maniquins... Figures aparentment inconnexes que reclamen el seu espai com a criatures teatrals. Com en una 
festa delirant d’éssers estrafolaris, l’escenari acaba convertit en un quadre animat, en una pintura viva i en tres 
dimensions, que pateix cops, ruptures i atemptats, en un ritual divertit que parodia o homenatja, en un caos 
perfectament coreografiat, els camins abruptes de l’art. Mistery Magnet dibuixa un món encantat en el qual 
l’humor neix de la tristesa i de la màgia, de les coses prosaiques. Un univers inspirat en la pintura d’acció per 
tal de desenvolupar una batalla interminable de materials, formes i colors. El resultat és un seguit d’escenes que 
s’entrellacen sense lògica aparent provant de sorprendre l’observador i de portar-lo, amb els actors, fins al límit 
de l’imaginable.
L’obra de l’artista visual i creadora teatral belga Miet Warlop, un nou referent de l’avantguarda europea, conté 
pinzellades d’un humor silenciós i es mou a la frontera entre les arts visuals, la performance i el teatre. Mistery 
Magnet és un espectacle basat en l’absurd i el món màgic en transformació contínua, en el qual res no és 
el que sembla. Un desplegament surrealista, una explosió de llibertat creativa i d’humor de tots els colors. 
Un espectacle fet de moments d’il·lusionisme fràgil en què conviuen la fantasia i la realitat. Mistery Magnet 
s’endinsa en el surrealisme contemporani, un territori on comparteixen espai comú la tendresa estrafolària i la 
crueltat, les promeses brillants i la destrucció imparable.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
Referits a fets, conceptes i principis 
Deixar-se inspirar pel món dels somnis i la imaginació a través d’una experiència plàstica i escènica intensa. 
Fer realitat les vocacions artístiques i plàstiques dels infants. 

Referits als procediments
Estimular la imaginació, la percepció i l’humor a través de l’escolta, el moviment, l’artesania i la barreja dels 
llenguatges artístics. Entendre que el plaer de ser espectador és un fet teatral. 

Referits als 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’arts visuals i plàstiques. Aprendre a ser un espectador coneixedor, sensible, respectuós i conscient de les 
arts escèniques. 

EDAT RECOMANADA
Cicle infantil, inicial, mitjà i superior (de 0 a 12 anys)

PREU PER A GRUPS D’ALUMNES
7q per persona.

HORARIS
Dijous 24 i divendres 25 d’octubre a les 11h.

SALA
Teatre Lliure. Gràcia

DURADA
50’ sense pausa 

espectacles proposats
per a infantil i primària



intèrprets 
Marta Ossó, Carles Pedragosa, Maria Santallúsia i Toni Viñals

composició musical Carles Pedragosa / coreografia Roberto G. Alonso / vestuari Joana Martí / escenografia 
Laura Clos (Closca) / il·luminació Sylvia Kuchinow / so Josep Sánchez-Rico / ajudant de direcció Jordi Andújar 

coproducció Bitò Produccions i Teatre Lliure

GRÀCIA  DEL 27 DE FEBRER AL 15 DE MARÇ

MARC ROSICH / MIQUEL BERGA 
LA BRUIXA DE LA TRAMUNTANA
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espectacles proposats
per a infantil i primària



_ Espectacle en català 
_ Recomanat de 3 a 9 anys (cicle infantil, inicial i mitjà)
_ Seguiu #LaBruixadelaTramuntana i #ElLliuredelFutur al twitter 

Som als anys 60 i Cadaqués es resisteix encara a l’onada turística que plana damunt la Costa Brava. De sobte, 
però, un fet inesperat amenaça la pau del poblet pescador: la tramuntana comença a bufar més fort que 
de costum i els inesperats capítols de vent huracanat tenen atemorida tota la població. Des dels pescadors 
locals fins als turistes passavolants, tothom s’aixopluga perquè les ventades no se’ls enduguin més enllà del 
Cap de Creus. Però ningú no sap que la causa d’aquests insospitats vendavals de forces devastadores té un 
nom: la Bruixa de la tramuntana. La malèfica fetillera, amb la inestimable ajuda de l’alcalde del poble, té un 
pla diabòlic: arrasar Cadaqués de cap a peus per després construir-hi, damunt les runes, un gegantí complex 
hoteler amb gratacels i atraccions només pensades per als turistes. Un trio de gats del poble, farts que els 
vendavals els espatllin la migdiada, decideixen posar-se en acció per estroncar els plans de la Bruixa. Veient 
que les forces vives del poble són incapaces de trobar una solució, busquen l’ajuda del famós pintor de bigotis 
punxeguts i idees afilades que viu entre ous gegants a Portlligat. Podran el trio de gats i l’artista surrealista 
aturar els plans de la bruixa ventosa?
La Bruixa de la tramuntana és una peça de teatre infantil per a petits i grans, inspirada lliurement en el llibre 
La Bruixa de Cadaqués de Miquel Berga, publicat dins la col·lecció infantil El vaixell de vapor. L’obra teatral 
que signa Marc Rosich agafa l’essència d’aquest relat per convertir-lo en una aventura musical, tot seguint les 
trifulgues dels gats de Cadaqués. La música de l’espectacle, que firma Carles Pedragosa, vol ser un homenatge 
al gènere musical autòcton, l’havanera, però també parodia els hits ie-ie dels 60. Des del punt de vista visual, 
es parteix de la paleta de colors de les il·lustracions del llibre i s’acaba situant la història als terrats amb roba 
estesa del Cadaqués dels anys 60, quan la Costa Brava ja començava a rebre els primers embats del turisme 
internacional i Dalí era ja una estrella estrafolària. 

Acció complementària:
L’espectacle es pot complementar amb l’activitat El Lliure a les aules: alguns intèrprets visiten la vostra escola 
per comentar l’obra de teatre amb l’alumnat després que l’hagin vista.

*L’acció és limitada i subjecta a la disponibilitat dels intèrprets

OBJECTIUS DIDÀCTICS
Referits a fets, conceptes i principis 
Treballar conceptes com l’esforç, l’empatia, la perseverança, el bé comú, els beneficis de l’organització 
col·lectiva, i aspectes de la cultura catalana com la tramuntana, les havaneres, la Costa Brava, l’impacte del 
turisme o Salvador Dalí mateix. 

Referits als procediments
Estimular la percepció a través de l’aventura, la imaginació, l’escolta, la paraula, la música, la literatura, el 
color i el moviment. 

Referits als 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 atent, actiu, coneixedor, sensible i conscient de les arts escèniques. 

espectacles proposats
per a infantil i primària



EDAT RECOMANADA
Cicle infantil, inicial i mitjà (de 3 a 9 anys)

PREU PER A GRUPS D’ALUMNES
7q per persona.

HORARIS
Del 27 de febrer al 15 de març, de dimecres a divendres, a les 10:30h.

SALA
Teatre Lliure. Gràcia

DURADA
1h. sense pausa

espectacles proposats
per a infantil i primària



intèrprets 
Sylvie Péteilh, Térésa Lopez / Céline Girardeau, Solène Ceruti

creació musical Aurélie Emerit / construcció Thierry Grasset / vestuari Murielle Vaïtinadapoulle /  
regidoria Thierry Grasset / Laure Brouillard 

coproducció Collectif des Associations de Villeneuve-les-Salines à la Rochelle, la Communauté de Communes 
de l’Íle de Ré i la ville de Saint-Xandre
amb la col·laboració de DRAC Nouvelle-Aquitanie, SPEDIDAM, la Région Nouvelle-Aquitanie, la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale de Charente-Maritime, el Conséil Départamentale de Charente-Maritime 
i la ville de la Rochelle

_ Espectacle en un idioma inventat
_ Recomanat de 18 mesos a 6 anys (cicle infantil)
_ Seguiu #PouletteCrevette i #ElLliuredelFutur al twitter 

GRÀCIA  DEL 24 DE MARÇ AL 5 D’ABRIL

FRANÇOISE GUILLAUMOND / LA BALEINE CARGO
POULETTE CREVETTE
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espectacles proposats
per a infantil i primària



Poulette Crevette, basat en un conte de Françoise Guillaumond, la directora de l’espectacle, és un divertit 
espectacle teatral i musical que es desenvolupa dins d’un galliner i que narra la història d’una gallineta diferent, 
que no ‘parla’. La seva mare es preocupa molt i tot el galliner està commocionat. És una història plena d’humor i 
de suspens que parla d’altres capacitats, de diferència, de respecte, de comprensió, i dona sentit a les paraules 
“viure junts”. En un món en què les diferències són cada vegada menys acceptades, és fonamental defensar els 
valors de l’empatia, el respecte i l’escolta, i d’aprendre a compartir des d’una edat molt primerenca.
Dues actrius rebran les criatures i les convidaran a entrar en un galliner artesanal, on es transformaran en mares 
gallina davant dels seus ulls. L’una és la mare de Poulette Crevette, l’altra representa la normalitat i rebutja 
aquesta gallineta que no és com les altres. Però la mare de Poulette Crevette la defensa fins al final. Passant 
d’ou a pollet i de pollet a gallina, ella li permet créixer i trobar el seu lloc al galliner. 
Les actrius són cantants i músiques. A través seu s’entra en el ritme musical i en un idioma comú i universal 
inspirat en l’univers del galliner (cloquejar, paraules inventades...). També manipulen diferents objectes (ous, 
pollets i gallines) davant la mirada atenta dels infants. Els adults podran veure l’espectacle mirant per sobre de 
la tanca del galliner. 

Acció complementària:
L’espectacle es pot complementar amb la participació en un taller d’elaboració de gallinetes que us podreu 
emportar!

*El taller és per als alumnes de P-3, P-4 i P-5 i per a un màxim de 25 alumnes

OBJECTIUS DIDÀCTICS
Referits a fets, conceptes i principis 
Treballar conceptes com la diferència, la diversitat funcional, l’empatia, la vida en comunitat i el respecte.

Referits als procediments
Despertar les emocions i la sensibilitat, i estimular la imaginació i els cinc sentits a través de la música, el 
llenguatge no verbal, l’humor, l’escolta i la participació dels propis espectadors, infants i adults.  

Referits als valors, actituds i normes 
Valorar les arts escèniques com a forma d’expressió. Mostrar curiositat i interessar-se pel món del teatre  
des d’un punt de vista integral. Aprendre a ser un espectador coneixedor, sensible i conscient de les arts 
escèniques.

Objectius específics del taller de gallinetes
Construir un titella de paper seguint unes explicacions. Personalitzar el titella amb tècniques diferents (collage,  
pintura, segells...). Desenvolupar la imaginació i la creativitat. Compartir una experiència col·lectiva.

EDAT RECOMANADA
Cicle infantil (de 18 mesos a 6 anys)

PREU PER A GRUPS D’ALUMNES
7q (taller inclòs)

HORARIS
Del 24 de març al 5 d’abril, de dimarts a divendres, a les 10h. i a les 12h.

SALA
Teatre Lliure. Montjuïc

DURADA APROXIMADA
Espectacle 30’ sense pausa + taller 30’ sense pausa

espectacles proposats
per a infantil i primària



repartiment en curs

escenografia i vestuari Maria Alejandre / dispositius inflables Quim Guixà / dispositius mecànics Oriol Pont / 
disseny d’il·luminació Ana Rovira / so Adolfo García 

cap tècnic Isaac Torres / administració, distribució i gestió Agua Blanda / producció executiva CIELO DRIVE  
i Caravan Productions / producció en gira Caravan Production 

coproducció Teatre Lliure, FOG – Triennalle dell’Arte di Milano i LU.CA – Teatro Luis de Camões

_ Espectacle en castellà (text projectat)
_ Recomanat de 7 a 10 anys (cicle inicial, mitjà i superior)
_ Seguiu #LosProtagonistas i #ElLliuredelFutur al twitter 

GRÀCIA  DEL 22 D’ABRIL AL 3 DE MAIG

EL CONDE DE TORREFIEL
LOS PROTAGONISTAS (TÍTOL PROVISIONAL)
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espectacles proposats
per a infantil i primària



Los protagonistas vol ser una peça de caràcter impressionista i de llibertat temàtica en què el llenguatge plàstic 
sigui suficient per situar l’espectador en un altre món. Sense tenir la necessitat de narrar-lo amb fets i paraules. 
Les imatges escèniques han de poder catapultar el públic allà, on no hi ha res que faci referència al món  
de cada dia, que oblidarem del tot durant l’estona que duri la peça. Un moment, doncs, de pausa, de descans 
i d’evasió.
La peça es desenvolupa seguint l’esquema d’una desfilada. Un moviment pausat, d’exhibició de paisatges que 
apareixen sense un rol dramàtic clar i concret, que senzillament s’exhibeixen per ser observats. La desfilada 
és, per tant, el dispositiu narratiu on formes, criatures de caràcter mitològic i objectes animats avancen per ser 
vistos i aplaudits. La suma de personatges i de situacions produeix, al final de la peça, una possible història 
segons la interpretació personal de cada espectador. S’interroga així el concepte de realitat com a experiència 
incompleta i forma d’il·lusió: un món que es pot inventar a través de la percepció individual.  
El text tindrà una presència més lírica, rítmica i atmosfèrica, com la lletra d’una cançó. I probablement 
apareixerà en escena de forma projectada. 
Es tractarà, doncs, d’una peça que oferirà una experiència estètica sense pretensions, sense intencionalitat 
ni doctrines, que empaitarà el plaer en el sentit més ampli del terme, que implica la calma, la diversió i 
l’avorriment, l’alerta, el son, la reflexió i la contemplació. 
Els treballs d’El Conde de Torrefiel es caracteritzen per posades en escena en què la coreografia, el text i les 
imatges plàstiques convergeixen per crear narracions inusuals i fragmentades. Serà la primera vegada que 
aquesta companyia de gran projecció internacional faci un espectacle per a públic infantil, que formarà part del 
seu procés d’investigació sobre la pròpia capacitat de fer teatre per a persones nascudes al segle xxi. 

OBJECTIUS DIDÀCTICS
Referits a fets, conceptes i principis 
Interrogar el concepte de realitat com a experiència incompleta, com a forma d’il·lusió que depèn de la  
percepció individual i subjectiva. Deixar-se inspirar per un món alternatiu a través d’una experiència plàstica 
i escènica intensa. Situar el públic en un altre món. Regalar un moment vital de parèntesi. 

Referits als procediments
Estimular la imaginació, la percepció a través de l’escolta, el moviment, la plàstica de la paraula i la barreja 
de llenguatges artístics. Oferir una experiència estètica.   

Referits als 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’arts visuals i plàstiques. Aprendre a ser un espectador coneixedor, sensible, respectuós i conscient de les 
arts escèniques. 

EDAT RECOMANADA
Cicle inicial, mitjà i superior (de 7 a 10 anys)

PREU PER A GRUPS D’ALUMNES
7q per persona.

HORARIS
23, 24, 29 i 30 d’abril, de dimecres a divendres, a les 10:30h. 

SALA
Teatre Lliure. Gràcia

DURADA APROXIMADA
50’ sense pausa

espectacles proposats
per a infantil i primària



La riquesa de les accions educatives 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.

ENTRE BAMBOLINES!
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-les!

A qui va dirigit?
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

EL LLIURE A LES AULES
Descripció de l’activitat 
Els actors, actrius, directors i directores o altres membres dels equips artístics dels espectacles es desplaçaran 
a l’escola per parlar amb l’alumnat de l’obra de teatre que hagin vist i de l’ofici teatral en general.

A qui va dirigit?
Educació primària  

Horari de l’activitat 
En hores convingudes i subjecta a la disponibilitat dels equips

Durada aproximada de l’activitat 
45 minuts

Preu de l’activitat 
Gratuïta

Oferta per a la Temporada 19/20 
La Bruixa de la tramuntana

accions educatives
per a escoles



TALLERS
Descripció de l’activitat 
Tallers relacionats amb la programació del teatre

A qui va dirigit?
Educació infantil i primària, segons el taller  

Oferta per a la Temporada 19/20 
Taller d’elaboració de gallinetes amb l’espectacle Poulette Crevette

Preu del taller  
Gratuït amb l’entrada a l’espectacle

* Totes les activitats són complementàries a l’assistència a l’espectacle.
* Cal sempre que els mestres ajudin activament en el desenvolupament de l’activitat.

accions educatives
per a escoles

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
persona de contacte Alícia Gorina
atenció e-mail nou! programaeducatiu@teatrelliure.com / telèfon d’inscripció 932 892 771 (ext. 215)


