
 
 

La caixa del Lliure torna a l'Espai 
Lliure amb funcions escolars d'Un 
tros de pa i The Watching Machine  

 
 Del 7 a l'11 de novembre, la companyia Les Pinyes estrena 

Un tros de pa, un muntatge de nova creació per a infants de 
3 a 5 anys. 

 Pren el relleu, del 14 al 18 de novembre, l'artista Macarena 
Recuerda Shepherd amb The Watching Machine/La caixa 
màgica  per a l'alumnat de 10 a 14 anys. 

 Tots dos espectacles formen part del Programa educatiu 
d'infantil i primària del Lliure d'aquesta temporada. 

  

  
Des d'avui i durant les dues properes setmanes, l'Espai Lliure acull les funcions 
escolars dels muntatges que, sota el paraigua de La caixa del Lliure, formen part del 
Programa educatiu d'infantil i de primària del Teatre Lliure aquesta temporada. Es 
tracta dels espectacles de teatre visual i d'objectes Un tros de pa, de la jove companyia 
Les Pinyes i The Watching Machine / La caixa màgica, de l'artista Macarena Recuerda 
Shepherd.  
  
Un tros de pa rebrà l'alumnat de 3 a 5 anys d'avui fins al divendres 11 de novembre a 
l'Espai Lliure, que ara concentra tota la programació del Programa educatiu del Lliure. Un 
tros de pa és una aventura per l'univers del pa, en el qual la farina, el paper i el cordill 
prenen forma i vida per fer gaudir d’una experiència visual i sensitiva. La recollida del 
blat, fer la massa, comprar el pa al forn, la crida per berenar o llescar-lo formen part del 
viatge creatiu proposat als més menuts. 
  
L'espectacle ha estat creat específicament a partir del dispositiu de La caixa del Lliure 
per a educació infantil, que es va posar en marxa la temporada passada i amb el qual ja 
s'han creat muntatges com IMPOSSIBLE? de Marina Baixas i Júlia Mata, Infinitus de 
Magda Puig Torres o Teatro caca. Dulce introducción al caos de David Espinosa.  
  
La pròxima setmana, del 14 al 18 de novembre, és el torn dels alumnes de cicle mitjà (de 
10 a 14 anys), que vindran a veure l'espectacle The Watching Machine. El muntatge 
utilitza la nova versió de La caixa del Lliure, ara adaptada per a educació primària i 
implementada també per primer cop a les escoles aquesta temporada.   
  
Les funcions escolars de tots dos espectacles culminaran el 21 i 22 de novembre amb la 
celebració de tallers d'experimentació, conduïts pels mateixos creadors i dirigits als 
alumnes que hagin vist els muntatges. Dilluns 21 tindrà lloc Obrim la caixa: mans a la 
massa!, que posarà en valor el treball en equip i potenciarà la psicomotricitat i la 



 
 

musicalitat. I dimarts 22 s'oferirà el taller Obrim la caixa. Il·lusionisme performatiu, en 
què els assistents podran descobrir, jugar i entendre alguns secrets de la màgia del 
teatre (ombres xineses, projeccions d'imatges i la creació de personatges a partir 
d'efectes òptics) en grups reduïts. 
  
La companyia Les Pinyes neix al 2019 i està formada per tres actrius de teatre visual de 
l’Institut del Teatre que treballen de manera interdisciplinària i donen importància al 
moviment i a la música. Algunes de les seves creacions són La favera màgica, BROSS∀ 
ÉS BROSSA i Glassmur. Macarena Recuerda Shepherd és una artista visual i escènica 
que ha creat nombroses obres en teatres i entitats de prestigi en els darrers 10 anys. És 
fundadora del Colectivo Estraperlo, una plataforma de creadors nous difícils 
d’etiquetar. 
  
  
Funcions escolars Un tros de pa. Del 7 a l'11 de novembre, a les 09.30 h i a les 
11.30 h. 40' aprox. En català. Teatre Lliure - Espai Lliure. 
  
Funcions escolars The Watching Machine/ La caixa màgica. Del 14 al 18 de 
novembre, a les 09.30 h i a les 11.30 h. 40' aprox. Sense text. Teatre Lliure - Espai 
Lliure. 
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