
   
 

 

 
© Silvia Poch 

Espectacles de 
La caixa del Lliure 
 

Teatro Caca. Dulce introducción al caos 

idea i direcció David Espinosa  

IMPOSSIBLE? 

creació Marina Baixas i Júlia Mata 

Infinitus  

creació Magda Puig Torres 
 

10/11/21 – 27/02/22 

Montjuïc – Espai Lliure 



 
 

2 
 

 

Sobre La caixa del Lliure  3 

 

Teatro Caca. Dulce introducción al caos 
Sinopsi   4 

En paraules del creador  5 

Entrevista  6 

Fitxa artística / informació pràctica  7 

 

IMPOSSIBLE? 
Sinopsi   8 

En paraules de les creadores  9 

Entrevista  10 

Fitxa artística / informació pràctica  11 

 

Infinitus  
Sinopsi   12 

En paraules de la creadora  13 

Entrevista  14 

Fitxa artística / informació pràctica   15 

 

Biografies  16 

 

Sala de premsa  20 

  



 
 

3 
 

Els creadors Joan Baixas i Marina Baixas 

s’han encarregat de dissenyar La caixa del 

Lliure: una maquinària preteatral perquè els 

nens i nenes puguin entrar en el joc escènic 

de manera senzilla. Es tracta d’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.  

 

En la programació escènica per a infants 

d’aquesta temporada s’ofereixen tres 

espectacles creats a partir d’aquest 

dispositiu. Tres teatralitats que es jugaran a 

l’Espai Lliure amb els espectacles de David 

Espinosa, Magda Puig Torres i Marina Baixas 

i Júlia Mata, un per a cada franja d’edat dels 

cicles d’educació infantil i primària (4, 6 i 8 

anys), en funcions escolars (amb un taller 

després de la funció) i en funcions per al 

públic general el cap de setmana. 

 

La caixa del Lliure també estarà present a les 

escoles amb un manual d’instruccions i 

formació específica al professorat. 
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Sinopsi 
Teatro caca. Dulce introducción al caos 
 

Aquesta peça és un tutorial infantil sobre les arts escèniques híbrides, arts 

vives o nous llenguatges, signat per David Espinosa. L’espectacle, molt lúdic i 

ple d’ironia i humor, gira al voltant de la idea de teatre i representació, i del 

trencament dels seus límits. I és alhora una crítica general al món de l’art, una 

joguina artesanal que segueix la màxima punk del fes-t’ho tu mateix. Espinosa 

ha anat substituint la presència física de l’actor per objectes en miniatura.  
 

 

 
 

MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/teatro-caca-dulce-introduccion-al-caos 

 

TRÀILER 

https://www.youtube.com/watch?v=mZrm2WRcyPE&t=6s   

https://www.teatrelliure.com/ca/teatro-caca-dulce-introduccion-al-caos
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En paraules del creador 
 
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, evitant caure en la simplicitat o 

infantilisme amb què de vegades tractem als 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. 

 

 

David Espinosa 

 

 

  



 
 

6 
 

ENTREVISTA 

Parlant amb el creador:  

David Espinosa 

 
Com us heu inspirat per crear aquest projecte 

a partir del dispositiu de la caixa? 

La meva feina ja es desenvolupava en un 

espai similar a la pròpia caixa, normalment 

taules una mica mes grans, amb un grup 

reduït d'espectadors al voltant seu, per la qual 

cosa no he hagut de posar el focus tant en el 

format com en el contingut. El repte ha estat 

trobar més el què que el com. Així, vaig 

començar a revisar les coses que havia fet 

fins ara per veure què podia ser apropiat per 

a un espectador d’entre 8 i 12 anys 

aproximadament. 

És una adaptació per a infants de Conferència 

espectacular? De fet, és la primera vegada 

que treballes amb públic infantil? 

Sí, és la primera vegada que enfoco la 

proposta per a un públic no adult, tot i que en 

la meva trajectòria el joc i les joguines són 

primordials. Més que una adaptació de la 

Conferència, ha estat un tornar al seu punt de 

partida: l'explicació pedagògica o divulgativa 

sobre el teatre híbrid, les arts vives o els nous 

llenguatges, però el desenvolupament ha 

estat molt més pràctic que teòric. 

Què poden aprendre els infants a través 

d’aquesta iniciativa? 

Que el teatre no és només el contar una 

història, un conte, a través d'un text i uns 

actors o ninots que representen els 

personatges: hi ha altres formes diferents de 

comunicar en escena. 

 

 

 

Com poden intervenir en l’espectacle?  

En aquest sentit, és molt convencional: el seu 

rol és el de l'espectador habitual assegut en 

una butaca. En acabar la part escènica, sí 

que podran fer preguntes, comentaris i fins i 

tot alguns podran interactuar amb el 

dispositiu. 

Per què aquest títol? Quin tipus d’humor i 

d’ironia hi trobarem? 

“Teatre caca” és el que sempre els deia als 

meus fills de manera irònica, per a "espantar-

los" dels escenaris. “Dolça introducció al 

caos” és el títol d'una preciosa cançó 

d’Extremoduro que té una cosa molt bàsica, 

que em semblava molt apropiada per als més 

petits. Jo crec que aquesta barreja marca el 

to de la peça: una cançó de rock transgressiu, 

alguna cosa que no està pensada 

específicament per a ells però que els pot 

incloure en la seva puresa i bellesa, i que 

trenca amb les convencions del que han de 

veure o escoltar, d’allò infantil, i una frase 

provocativa, una mica gamberra, que porta 

molta ironia al voltant del teatre més 

experimental. 

Què s’entén per arts escèniques híbrides, arts 

vives o nous llenguatges? 

No deixa de ser una etiqueta més, o més ben 

dit, tres etiquetes que ens ajuden a classificar 

en el bon i mal sentit el treball d'alguns 

artistes que s'allunyen del teatre més 

convencional, tradicional o comercial, que són 

unes altres tres etiquetes més, igual 

d'específiques com d’inapropiades. Ni tot el 

que és nou és híbrid, ni tot el que és 

comercial és convencional. 

 
 
  



 
 

7 
 

Fitxa artística  
Teatro Caca. Dulce introducción al caos 
 

 

INTÈRPRET 

David Espinosa 

 

MÚSICA ORIGINAL 

Santos Martínez i David Espinosa 

 

 

 

 

CO-PRODUCCIÓ 

Teatre Lliure i David Espinosa  

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE  

Mateo i Greta Espinosa Navarro, África 

Navarro i Jordi Casanovas 

 
 
Informació pràctica
 

HORARI 

10/11 - 14/11/21 

 

FUNCIONS ESCOLARS 

Dc. a dv. 09:30h i 11.30 h 

Taller després de la funció 

 

FUNCIONS GENERALS 

Ds. i dg. 16.30 h i 18.30 h 

 

PREUS 

7 € - 29 € / 7 € alumnat (taller inclòs) 

 

DURADA 

40’ funció / 30’ taller 

 

 

 

 

IDIOMES 

En català i castellà 

 

LLOC 

Espai Lliure 

 

COL·LOQUI 

Sense col·loqui 

 

EDAT RECOMANDA  

A partir de 8 anys 

(cicle mitjà i superior) 

 

ESPECTACLE INCLÒS A   

El Lliure del futur 

 

 

 

 
 
 
  

https://www.teatrelliure.com/ca/el-lliure-del-futur
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Sinopsi 
IMPOSSIBLE?  

 
IMPOSSIBLE? ens mostra com fer possible l’impossible, la importància de tenir 

cura de la terra on vivim i com és possible fer un canvi des d’un mateix. Hi 

arribem a través de la història d’Afroz Shah, un home de Bombai que recull 

deixalles a la platja, i de Julia Butterfly, una noia que s’instal·la dalt d’un arbre 

durant dos anys per evitar que el tallin. Tots dos representen el mar i la terra: la 

vida del planeta. I per dur a terme les seves lluites, tots dos compten amb l’ajut 

i el suport de tota una comunitat, que a l’espectacle és representada per mitjà 

de la participació dels infants del públic. A partir exclusivament de paper blanc, 

amb l’espai sonor i la il·luminació es creen, dins del teatrí, els paisatges que 

ens traslladen als diferents indrets del planeta. 

 

 
 
MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/impossible 

 

TRÀILER 

https://www.youtube.com/watch?v=59UZ-5Hasls 

  

https://www.teatrelliure.com/ca/impossible
https://www.youtube.com/watch?v=59UZ-5Hasls
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En paraules de les creadores 
 
Hi ha coses que semblen impossibles, però hi ha persones que les fan 

possibles. L'Afroz Shah i la Julia Butterfly ens ensenyen com és possible 

defensar el mar i la terra de la manera més senzilla i col·lectiva.  

En aquest projecte hem continuat investigant amb materials molt senzills, 

apostant fermament amb la idea de transmetre el màxim amb material a l'abast, 

donar la idea al públic de coses accessibles, reutilitzables, del dia a dia.  

Les dues estem formades en escultura i art plàstic i ens atrau l'expressivitat i la 

infinitat de cada material. En aquest cas, igual que en el nostre altre espectacle 

Fulla Blanca, treballem amb paper blanc per crear tot l'imaginari, utilitzant la 

llum com a taca, com a pintura, com a vehicle per mostrar les formes i accions. 

En el nostre llenguatge s'inclouen les ombres, la paraula, el paisatge, la textura, 

les mans, els sons...  

Les històries que mostrem van molt lligades al material que usem i viceversa, 

són dues històries heroiques aconseguides amb actes ben senzills i humils, 

confiant en les pròpies capacitats i en les accions col·lectives.  

Fem ús de les eines d'aquells que hem après i que han sigut referents, sobretot 

compartim el llenguatge amb el Joan Baixas, que ens ha fet l'acompanyament i 

ha col·laborat en la creació de l'espectacle.  

És un repte i un plaer portar aquest llenguatge als més petits i mostrar-los-hi les 

inacabables possibilitats del teatre visual i de la caixa escènica, així com 

transmetre’ls-hi la idea arribant a casa seva, a la seva vida, i apropar-los a nous 

imaginaris. En format de conte, d'història il·lustrada amb materials amb els 

quals elles també poden investigar, els expliquem històries de les que també 

podrien ser protagonistes algun dia, si s'ho proposen, com qui explica La 

caputxeta vermella o Pere i el llop, els volem acostar a històries reals que 

poden caminar amb elles, a qualsevol edat. 

 

Companyia Frobvia 
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ENTREVISTA 

Parlant amb Marina  

Baixas i Júlia Mata

Com us heu inspirat per crear aquest projecte 

a partir del dispositiu de La caixa del Lliure? 

Volíem que la caixa fos un món on tot és 

possible, com ho és en els projectes teatrals; 

que fos un espai on transmetre missatges però, 

sobretot, volíem jugar amb totes les 

possibilitats creatives. Jugant també amb 

aquest concepte de possible i impossible, hem 

escollit dues històries que semblaven 

impossibles, però que es van fer possibles. 

Què poden aprendre els infants a través 

d’aquesta iniciativa? 

Poden aprendre sobre la llibertat de crear el 

que vulguin: a nivell teatral i objectual 

mostrem com, a través d’un material molt 

simple com és el paper blanc, poden arribar a 

explicar tot allò que vulguin. I també a nivell 

vital: la llibertat de crear el món on volen 

viure, de fer possible allò que creguin 

important per a ells o que els faci feliços. 

Obrir la possibilitat que visquin al món on 

volen viure i fer-los veure que amb allò que ja 

tenen poden aconseguir molt! 

Com ha estat el procés de creació de La caixa 

del Lliure? 

Ha estat un procés bonic: a partir de les idees 

de l’Alícia Gorina i la Georgina Oliva hem creat 

un dispositiu molt complet perquè els infants hi 

interactuïn a les escoles. Hem treballat 

conjuntament amb els infants per perfilar els 

detalls de La caixa. La idea principal era que 

els infants poguessin conèixer i fer tot allò que 

els ofereix una sala de teatre, donar-los un 

espai buit amb eines i possibilitats que poden 

anar descobrint i creant: un espai de llibertat. 

Ens van explicar la idea i el Joan i jo vam crear 

un primer dispositiu que incloïa el màxim de 

possibilitats per provar: ombres, teatre de fil per 

dalt, de guant des de sota, llums, colors de 

llums, so, un espai totalment obert i accessible 

per totes les bandes, i també uns primers 

materials simples amb els quals començar a 

provar-la. Aquesta caixa va anar a la primera 

escola. Allà hem fet diverses sessions jugant 

amb els infants, provant tot el material i 

observant-ne totes les possibilitats, que hem 

recollit per crear un dispositiu millorat i adaptat 

segons els que més han gaudit i l’han aprofitat. 

Com poden participar en el projecte els més 

petits (a partir de 4 anys)? 

Poden fer-ho tot: poden jugar amb llums de 

colors, fer ombres de diverses formes, 

interactuar-hi amb el cos, les mans, amb 

objectes, teles, papers, incloent també 

relacionar-se amb el material escolar que 

estiguin treballant. La idea és que l’usin com un 

espai buit que poden omplir-lo del que vulguin. 

Amb l’acompanyament dels mestres que els 

van guiant per les possibilitats que ofereix la 

caixa, els infants decideixen cap a on guiar el 

joc i l’escena. 

Com pot influir en els infants la idea de tenir 

cura del planeta Terra que es planteja a 

l’obra?  

Tant els més petits com els més grans poden 

aprendre que allò que s’estimen s’ha de cuidar i 

que ho tenen tot davant per fer-ho. La Julia i 

l’Afroz tenen l’actitud infantil de no admetre la 

paraula impossible i, per tant, fan dos actes ben 

senzills que podria fer qualsevol persona i 

qualsevol infant. 

En què us heu inspirat per crear la història 

d’Afroz Shah? 

Tant la història de l’Afroz com la de la Julia són 

dues històries reals. 

Per què aquest títol? 

Els volíem regalar aquesta pregunta: 

IMPOSSIBLE? Un petit repte per mostrar als 

infants la capacitat que tenim les persones per 

canviar situacions molt i molt difícils. 
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Fitxa artística  

IMPOSSIBLE?

INTÈRPRETS 

Marina Baixas i Júlia Mata 

 

ESPAI ESCÈNIC 

Marina Baixas i Júlia Mata 

 

MIRADA EXTERNA 

Joan Baixas 

 

CO-PRODUCCIÓ 

Teatre Lliure i Marina Baixas

 
 
Informació pràctica 
 

HORARI 

17/11 - 21/11/21 

 

FUNCIONS ESCOLARS  

Dc. a dv. 09.30 h i 11.30 h  

Taller després de la funció 

 

FUNCIONS GENERALS 

Ds. i dg. 16.30 h i 18.30 h 

 

PREUS 

7 € - 29 € / 7 € alumnat (taller inclòs) 

 

DURADA 

30’ funció / 30’ taller 

 

 

 

IDIOMES 

En català 

 

LLOC 

Espai Lliure 

 

COL·LOQUI 

Sense col·loqui 

 

EDAT RECOMANADA 

A partir de 4 anys 

(cicle infantil i inicial 

 

ESPECTACLE INCLÒS A  

El Lliure del futur
 

  

https://www.teatrelliure.com/ca/el-lliure-del-futur
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Sinopsi 
Infinitus  
 
 
Què passa quan el terra s’escapa? Algun cop has caigut i t’ha semblat que el terra era 

molt lluny? O que s’escapava? Aquell dia el meu terra s’havia escapat i jo no podia parar 

de caure. 

 

Infinitus és la història d’una caiguda i la descoberta d’un terra, d’unes parets i d’un sostre 

desconeguts. Una trobada entre un cos i un espai on el temps s’escapa i on la lògica de 

sempre no funciona.  

 

Una peça de teatre de paper contemporani, on es barregen la foto, les formes, els colors, 

la llum, els mecanismes de pop up i l’enginyeria de paper. 

 

 

MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/infinitus 

 

  

https://www.teatrelliure.com/ca/infinitus
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En paraules de la creadora 

 
Què passa quan el terra que trepitges cada dia s’esmuny i comences a caure? 

Doncs que en algun moment trobes un terra desconegut que para aquesta 

caiguda. Infinitus és la relació entre una persona, jo mateixa, i aquest nou espai 

on arribo, que sembla tenir infinites possibilitats. El que encara no sé ni jo 

mateixa, ara que tu llegeixes això, és que aquest espai també em farà 

descobrir múltiples versions de mi mateixa. I tu, on caus quan caus? 

 

 

Magda Puig Torres 
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ENTREVISTA 

Parlant amb la creadora:  

Magda Puig Torres  

 
Com t’has inspirat per crear aquest projecte, a 

partir del dispositiu de La caixa del Lliure? 

El format de La caixa ha fet que pogués 

explorar escenes i imatges visuals que feia 

temps que tenia al cap i que eren complicades 

de portar a mida real. He partit de la idea 

mateixa de l’espai que proposa la caixa i he 

buscat una relació amb algú que cau dins 

d’aquest espai que es modifica constantment. 

De què tracta l’espectacle? Com es combinen 

realisme/surrealisme i futur/present? 

Tot comença quan a algú se li esmuny el terra i 

comença a caure. Caurà en un espai 

desconegut, amb un terra desconegut i unes 

parets desconegudes. Quina relació establirà 

aquesta persona amb l’espai? L’espai no són 

només les quatre parets que semblen delimitar-

lo sinó també tot l’ecosistema d’elements, 

formes i colors que el formen. La persona 

sembla venir d’un món que entendríem com a 

“real”, i l’espai amb què interactua no funciona 

amb la mateixa lògica. I com en tota relació, ni 

la persona ni l’espai quedaran immunes a la 

influència de l’altre. 

Què poden aprendre els infants a través del 

muntatge? 

Es tracta d’obrir una finestra a un món on les 

coses funcionen diferent. On 1+1 de vegades 

no són 2. I on es pot veure la metamorfosis 

d’una persona, que té múltiples formes, infinites 

versions d’ella mateixa. 

Com poden desenvolupar la seva imaginació 

mitjançant Infinitius? 

Per mi era important crear un món amb 

materials que tinguessin molt a mà, com són el 

paper, les fotos i objectes que formen part de la 

seva vida quotidiana. I per tant, poden generar 

interès i potenciar la creació del seu imaginari 

utilitzant aquests elements. 

Què veuran/experimentaran els infants in situ? 

Amb humor, es desestabilitzarà el món 

conegut. Veuran algú com ells que intenta 

adaptar-se a un nou lloc i les descobertes que 

sempre implica conèixer coses desconegudes. 

I veuran com algú juga a crear un món diferent 

fent servir la percepció. 
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Fitxa artística  
Infinitus

ASSISTENT A LA CREACIÓ i INTÈRPRET 

Andreu Martínez Costa 

 

MÚSICA 

Alexander MacSween 

 

 

CREACIÓ 

Magda Puig Torres 

 

COPRODUCCIÓ  

Teatre Lliure i Magda Puig Torres  

 

 

 

Informació pràctica

HORARI 

23/02 - 27/02/22 

 

FUNCIONS ESCOLARS 

Dc. a dv. 09.30 h i 11.30 h 

Taller després de la funció 

 

FUNCIONS GENERALS 

Ds. i dg. 16.30 h i 18.30 h  

 

PREUS 

menors 9 € / adults acompanyants 12 € / 

adults 29 € / 7 € alumnes (taller inclòs) 

 

DURADA 

30’ funció / 30’ taller 

 

IDIOMES 

En català 

 

LLOC 

Espai Lliure 

 

ACCESSIBILITAT 

Assistència auditiva a través del mòbil 

Divendres accessibles 

26/02 sessió relaxada a les 18.30 h 

 

EDAT RECOMANADA  

A partir de 6 anys (cicle inicial i mitjà) 

 

ESPECTACLE INCLÒS A 

El Lliure del futur 

  

https://www.teatrelliure.com/ca/el-lliure-del-futur


 
 

 
 

 
Font: David Espinosa 

BIOGRAFIA 

David Espinosa  

creador i intèrpret 
 
Elx, 1976. Llicenciat en Interpretació Textual per l’E.S.A.D de València. Des de 

1994 estudia Dansa Contemporània, Improvisació, C.I. i Capoeira a València, 

Brussel·les i Barcelona. Del 2001 al 2011 treballa com a intèrpret amb projectes 

d’Àlex Rigola, Sergi Faustino, Mal Pelo, Las Malqueridas, Ali Salmi (d’Osmosis cie. 

França), Lapsus-Alexis Eupierre, Sonia Gómez/General Eléctrica, Paul Weibel, i 

Carles Alberola, entre altres. El 2006 forma amb Àfrica Navarro l'Associació El 

Local E.C., amb qui han creat els espectacles Calle Sombra (2020), Conferencia 

espectacular (2019), Una historia universal (2018), Much ado about nothing 

(2014), Mi Gran Obra (2012), Desconcierto nº1 para teclado y fracasado (2011), 

La Procesadora (2010), Felicidad.es (2009), Desaladas Club (2007), 

Deliriosdegrandez@ (2007) i Propiedad Privada (2006). També les instal·lacions 

interactives El Tríptic (2017) La Triste Figura (2015) i Hekinah Degul (2013), així 

com les peces de carrer Summertime (2008), Desaladas Road (2007) i Agonias de 

lo imposible (2006). 

 

Aquests treballs s'han presentat a espais i festivals locals i internacionals com ACT 

Shanghai, FIAMS Saguenay (Canadà), Theater der Dinge (Berlin), Mime Festival-

Tate Modern (Londres), Festival Otoño a Primavera (Madrid), International Puppet 

Festival (Jerusalem), Biennal de Venezia, MESS (Sarajevo), Grec Festival de 

Barcelona, Net Festival (Moscou) o TIMBRe4 (Buenos Aires, Lima y Montevideo).  
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BIOGRAFIA 

Frobvia  

companyia  
 
Marina Baixas i Júlia Mata formen la companyia Frobvia, que comença la seva 

trajectòria el 2019 dins el Festival If amb l’espectacle Fulla Blanca, que s’estrena el 

2021 al Festival Temporada Alta. Durant aquests dos primers treballs col·laboren 

de forma estreta amb Joan Baixas, aprenent i compartint llenguatges. 

 

MARINA BAIXAS 

 
Barcelona 1994. Formada en Tècniques Escultòriques a l’Escola Massana, en 

Belles Arts a la Universitat de Barcelona, en tècniques de la imatge en cursos 

online i en dansa en diversos centres. Des dels setze anys acompanya Joan 

Baixas en les seves creacions i gires arreu del món (Europa, Austràlia, Estats 

Units, Amèrica del Sud), treballant en els espectacles: Terra Prenyada (2009-

2011), Música pintada (2012), Daurrodó (TNC 2016), Oh la la! La marionnette! 

(Arts Santa Mónica 2015), Paradox Parade (Biennal de l’Havana 2019). L’any 

2018 és comissària de l’exposició L’enemic viu al sofà al CaixaForum de 

Barcelona. Curadora del llibre Desordre general de l’Institut del Teatre de 

Barcelona. Actriu i titellaire a l’espectacle Baboia! al CaixaForum de Barcelona. El 

2021 dissenya i construeix amb Joan Baixas La caixa del Lliure. El mateix any, a 

més de l’espectacle Fulla Blanca (IF festival i Festival Temporada Alta), també 

idea i interpreta IMPOSSIBLE? per al Teatre Lliure. 



 
 

18 
 
 

 

JÚLIA MATA 
 

Barcelona 1989. Graduada en disseny, formada en Arts Aplicades a l’Escultura a 

l’Escola Massana i formada en estudis musicals al Taller de Músics de Barcelona. 

Actualment estudia bioacústica a l’escola Soundlife.  

Creadora d’espais musicals i escultòrics, espais escenogràfics i aparadors 

comercials. El 2016 crea l’escenografia dels concerts del grup El Pez Psiquiatra. El 

2021, idea i interpreta l’espectacle Fulla Blanca (IF festival i Festival Temporada 

Alta), així com IMPOSSIBLE? (Teatre Lliure). 
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Font: www.magdapuig.com 
 

BIOGRAFIA 

Magda Puig Torres 

creadora escènica i visual 
 
Llicenciada en Disseny gràfic i en Interpretació per l’Institut del Teatre de 

Barcelona. La seva recerca artística consisteix en explorar territoris creatius mixtos 

a cavall entre les arts en viu i les arts visuals. Forma part del col·lectiu Cultura i 

Conflicte, un equip multidisciplinari que planteja propostes en l’àmbit de les arts 

escèniques, l’audiovisual, la fotografia i el periodisme. 

 

És creadora de peces escèniques com Plácido Mo, un dispositiu artístic 

documental que intervé l’espai públic i que ha visitat diverses ciutats de Catalunya 

i del Canadà, o bé com Me & Magdalena, una peça sobre la construcció de la 

memòria a partir d’una investigació en la contemporanització del teatre de paper. 

Treballa com a actriu i com a creadora visual al projecte  Encara hi ha algú al bosc, 

de Cultura i Conflicte, que aborda la violència sexual com a arma de guerra als 

Balcans. En l’àmbit de les arts visuals, el desembre del 2019 publica el seu 

projecte Dia a dia, un llibre il·lustrat que posa el focus en activistes d’arreu del món 

i, des del 2019, dirigeix el Vilart, un festival rural que combina les arts visuals i les 

arts en viu a Castellbell i el Vilar. Ha col·laborat també en la realització de diverses 

peces audiovisuals com Faust i jo, d’Anna Maria Ricart a partir de Goethe i per al 

Teatre Lliure, i en videoclips com Lonely woman i Strange Fruit, de la violoncelista 

Alba Haro, entre altres.  

 

Com a actriu, algunes de les obres en què ha treballat són Encara hi ha algú al 

bosc d’Anna Maria Ricart, dirigida per Joan Arqué; Jane Eyre, al Teatre Lliure de 

Gràcia, dirigida per Carme Portaceli; Frankenstein, de Guillem Morales, al Teatre 

Nacional de Catalunya, dirigida per Carme Portaceli, i Històries d’Istanbul, de 

Yeşim Özsoy, dirigida per Joan Arqué, al Teatre Lliure de Gràcia, entre altres. 
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Sala de premsa 
 
Per descarregar-se tots els 

materials informatius (dossiers, 

notes de premsa, vídeos, fotos) o 

tenir accés a material de referència 

(llistes de reproducció, etc.) 

 

 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/ca/sala-de-premsa-la-caixa-del-lliure  
 
 

 

 

CONTACTE PREMSA 

Rocio Pedrol  

M. 669 06 75 66 

premsa@teatrelliure.com  

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

https://www.teatrelliure.com/ca/sala-de-premsa-la-caixa-del-lliure
tel:669067566
mailto:premsa@teatrelliure.com
https://www.facebook.com/teatrelliure/
https://instagram.com/teatrelliure
https://twitter.com/teatrelliure
https://www.youtube.com/user/teatrelliure/
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