
Entitat concertada amb

Membre de

Mitjans col·laboradorsMitjans patrocinadors

932 892 770 · INFO@TEATRELLIURE.COM
PÇA. MARGARIDA XIRGU,1

visita aquí el nostre web

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
No hi ha taller després  
de la funció

DURADA
30’ funció / 30’ taller

LLOC
Espai Lliure

IDIOMA
En català

EDAT RECOMANADA
A partir de 6 anys
(cicle inicial i mitjà)

ACCESSIBILITAT
Assistència auditiva a través 
del mòbil

Divendres accessibles
26/02 sessió relaxada 
a les 18.30 h

ESPECTACLE INCLÒS A
El Lliure del futur

#Infinitus
#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.

ASSISTENT A LA CREACIÓ  
I INTÈRPRET 
Andreu Martínez Costa

MÚSICA 
Alexander MacSween

COPRODUCCIÓ
Teatre Lliure i Magda Puig Torres

A Infinitus, la creadora Magda Puig Torres 
explora a través del teatre de paper i els 
mecanismes de pop up què passa quan 
tot el món que coneixes desapareix i t’has 
d’endinsar en allò desconegut.

Tot comença quan a la protagonista, la 
mateixa creadora, se li escapa el terra i 
comença a caure. Arriba en un lloc que no 
sembla funcionar amb la mateixa lògica que 
seu món. Haurà de descobrir aquest nou 
espai, que no són només les parets, el terra i el 
sostre que semblen delimitar-lo, sinó també tot 
l’ecosistema d’elements que composen l’espai. 
I és per això que en aquesta nova realitat, ni 
la protagonista ni l’espai quedaran immunes a 
la influència de l’altre. Jugant amb fotografies, 
sons, colors, volums, llum i paper, i utilitzant 
l’humor i el surrealisme com a recursos per a 
desestabilitzar el món conegut, Magda Puig 
Torres, vol fer descobrir un nou món on només 
s’hi accedeix si fas un salt al buit i surts d’allò 
que ja coneixes.
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creació
Magda Puig Torres

Infinitus

23/02 – 27/02
Montjuïc
LA CAIXA DEL LLIURE
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