
 

 
Magda Puig Torres estrena Infinitus, l'últim 
muntatge de La caixa del Lliure 

 
 L'espectacle convida els infants a partir de 6 anys a 

endinsar-se en un món desconegut, a través de teatre de 

paper i dels mecanismes pop up. 

 Infinitus ofereix funcions escolars entre setmana a partir 
de demà 23 de febrer -amb un taller després de cada 
actuació-, i funcions generals al cap de setmana del 26 i el 
27 de febrer. 

 
El cicle La caixa del Lliure que el Teatre Lliure ha ofert aquesta temporada per a públic 

familiar i escoles conclou aquesta setmana amb un darrer muntatge. Es tracta 

d'Infinitus, de la creadora Magda Puig Torres, que ha dissenyat i construït una peça 

teatral amb paper de colors i que s'articula amb mecanismes de pop up per als infants a 

partir de 6 anys.  

 

L'espectacle s'estrena a l'Espai Lliure demà dimecres 23 de febrer amb funcions 

escolars entre setmana -que inclouen un taller després de la sessió- i funcions per al 

públic familiar el cap de setmana del 26 al 27 de febrer. 

 

Infinitus comença quan la protagonista, la mateixa creadora, se li escapa el terra de 

casa seva i comença a caure. Arriba a un lloc que no sembla funcionar igual que el seu 

entorn. Un món desconegut on tot és diferent i tots els elements de l'ecosistema com 

ara les parets o els sostres delimiten un nou espai. La protagonista haurà d'aprendre a 

relacionar-se i interactuar amb aquest entorn per conèixer-lo.  
 

Jugant amb fotografies, sons, colors, volums, llums, paper i utilitzant l'humor i 

surrealisme, Puig Torres proposa al públic infantil conèixer un nou món on 

tot és possible i on existeixen possibilitats infinites de fer el que vulguis. A més, 

Infintius és la relació entre una persona i aquest nou espai. "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", explica la creadora. Andreu Martínez Costa és l'intèrpret i 

manipulador dels elements a escena.  

 

 
 



 

 
La caixa del Lliure 

 

Després dels espectacles Teatro Caca. Dulce introducción al caos, de David 

Espinosa, i IMPOSSIBLE?, de Marina Baixas i Júlia Mata, que es van poder veure 

aquesta passat mes de novembre; Magda Puig Torres tanca el cicle La caixa del 

Lliure, un dispositiu teatral dissenyat i creat per Joan Baixas i Marina Baixas. La 

instal·lació consisteix en una caixa escènica petita d'un teatre, que segueix la filosofia 

dels antics teatrins i on tant els infants com els artistes poden expressar-se de 

múltiples maneres. La maquinària teatral s'ha configurat per cada franja d'edat dels 

cicles d'educació infantil i primària (4, 6 i 8 anys). 

 
 
La caixa del Lliure: Infinitus. Del 23 al 27 de febrer. 30'. A partir de 6 anys. 

En català. Montjuïc - Espai Lliure. 
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