
8 91 1/

NENSEL LLIURE DELS NENS

©
 R

A
IM

O
N

 R
IU

S



UN TEATRE D’ART PER A TOTHOM, aquesta va ser la premissa que va marcar el naixement del Teatre Lliure. 
Des del Servei Educatiu volem continuar portant aquest lema als centres de formació i a la comunitat educativa 
en general. Oferim un ventall de propostes que s’adeqüen als diversos públics: des dels espectacles adreçats 
a grups d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat, fins a les propostes d’activitats educatives que 
complementen les arts escèniques.

Per vuitè any consecutiu, i després dels èxits d’aquestes temporades anteriors, tornem a apostar per especta-
cles de qualitat per al públic infantil amb El Lliure dels nens. 

Volem acostar al teatre als més petits dins i fora de l’aula, com a art que estimula la sensibilitat dels més petits 
en el període de formació més permeable, i per això us presentem espectacles excepcionals per la seva origi-
nalitat, qualitat i proximitat. Un teatre que acosta els més petits a treballar els valors educatius a través de la 
vivència de l’art de l’escena. Volem ser una eina educativa per tal de que descobreixin el plaer del teatre, tinguin 
experiències enriquidores i esdevinguin espectadors crítics i participatius. 

Enguany presentem espectacles per a infants de 5 a 12 anys.

Volem apropar-los a les arts escèniques d’una forma educativa i alhora lúdica.

Vine a viure una experiència teatral única!

DEL TEATRE LLIURE
SERVEI EDUCATIU

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

ESPECTACLES PROPOSATS
LIBÈL·LULA (DE QUAN LA PILI VA DIR LIBÈL·LULA) - CICLE INFANTIL, INICIAL I MITJÀ (de 5 a 8 anys)
idea Toti Toronell i Alexander Calder direcció Toti Toronell
Montjuïc. Del 6 al 18 de novembre  
Horari 10:30h. (de dimarts a divendres) / 15h. (del 6 al 9 de novembre)
Durada 1h. sense pausa / Aforament 56 persones / Espectacle en català 

LA LLAVOR DEL FOC - CICLE MITJÀ I SUPERIOR (de 8 a 11 anys)
de Babou Cham i Carlota Subirós dramatúrgia i direcció Carlota Subirós
Montjuïc. Del 20 al 25 de novembre
Horari 10h. i 11:30h. (de dimarts a divendres) / Durada 45’ sense pausa / Aforament 56 persones
Espectacle en català amb cançons en mandinga

BIBLIOTECA DE SONS I SOROLLS - CICLE INICIAL, MITJÀ I SUPERIOR (de 6 a 12 anys)
autoria i direcció Enric Monfort i José Antonio Portillo
Montjuïc. Del 5 al 10 de febrer 
Horari 10h. i 11:30h. (de dimarts a divendres) / 15h. (5 i 6 de febrer)
Durada 50’ sense pausa / Aforament 40 persones / Espectacle en valencià



La riquesa de les activitats contribueix a formar els alumnes com a alguna cosa més que «bons especta-
dors» i proposa les primeres llavors per al diàleg, l’associació d’idees, l’esperit crític, l’empatia i la capacitat 
d’expressar-se.

PETITS ITINERARIS TEATRALS
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-ho.

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

* La visita és una activitat complementària a l’assistència a l’espectacle.
* Es podrà realitzar si l’espectacle ho permet

ACTIVITATS EDUCATIVES 
PER A ESCOLES



intèrpret
Toti Toronell pallasso, taquillera i acomodador / veu en off Pere Hosta

capsetes de música Albert Dondarza, Anna Roig, Marta Rius, Guida Sellarès, Joan Bramon i Xavi Blasco

escenografia, il·luminació i autòmats Toti Toronell / vestuari No se sap / música Joan Bramon / 
vídeo Norbe Fernández / coreografia Paula Toronell / construcció Toti Toronell

Atenció: en aquest espectacle no hi surt la Pili.

 
ESPECTACLES PROPOSATS

MONTJUÏC  DEL 6 AL 18 DE NOVEMBRE

LIBÈL·LULA (DE QUAN LA PILI VA DIR LIBÈL·LULA)
idea TOTI TORONELL
direcció TOTI TORONELL  cia. TOTI TORONELL
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ESPECTACLES PROPOSATS

Premi Drac d’Or a la millor escenografia a la Fira de Teatre de Titelles de Lleida 2016.

_ Espectacle en català
_ Recomanat de 5 a 8 anys (cicle infantil, inicial i mitjà)
_ Seguiu #libellula i #ElLliuredelsNens al twitter 
_ @totitoronell / http://www.totitoronell.com / http://www.calder.org

A la primeria del segle xx, el pintor i escultor Alexander Calder reunia petits grups de gent al seu taller per 
ensenyar-los el Circus Calder, un circ dissenyat per ser manipulat manualment per ell mateix. Seguint el seu 
exemple, Toti Toronell ha creat un petit teatret de fira per a unes 50 persones, farcit de detalls i curiositats. 
Un espai íntim i càlid on ell i el públic obliden per una estoneta allò que passa a fora i fan un viatge màgic al 
món de la imaginació.
Libèl·lula és un espectacle de circ diferent, original, surrealista, bonic, tendre, poètic... A partir d’autòmats, 
de joguines, de capsetes de música, creades per ell mateix, Toti Toronell es converteix en la taquillera, 
l’acomodador, el pallasso i tots els personatges que juguen i omplen de vida aquest teatret, sense cap més 
pretensió que mostrar les coses que li agraden. Un espectacle en el qual, sense passar-hi res, hi passa de tot. 
Un lloc per ensenyar les coses que l’enamoren. Una excusa per desplegar l’humor (no tot sortirà com estava 
previst) i els somnis del seu univers particular. 

OBJECTIUS DIDÀCTICS
Referits a fets, conceptes i principis 
Deixar-se inspirar pel món dels somnis i la imaginació a través d’una experiència 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, la música i l’artesania. 
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, del 
circ i de l’expressió corporal. Aprendre a ser un espectador coneixedor, sensible, respectuós i conscient de 
les arts escèniques. 

EDAT RECOMANADA
Cicle infantil, inicial i mitjà (de 5 a 8 anys)

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

HORARIS
Del 6 al 18 de novembre de dimarts a divendres a les 10:30h.
Del 6 al 9 de novembre funció també a les 15h.

AFORAMENT
56 persones

DURADA
1h. sense pausa



 
ESPECTACLES PROPOSATS

LA LLAVOR DEL FOC
de BABOU CHAM i CARLOTA SUBIRÓS
direcció CARLOTA SUBIRÓS

intèrpret
Babou Cham

música, vestuari i objectes Roger Aixut i Laia Torrents (Cabo San Roque) / ajudant de direcció Clara Manyós

agraïments Escola Mestre Morera, Món Llibre, Servei Educatiu MACBA, Noemí Rocabert, Irene de Puig, 
Manuela Gómez, Maria Alcázar, Raimon Rius, Anna Ramis, Pilar Quera, Salvador Sunyer i Lali Bosch

coproducció LA BLANCA Performing Arts Lab i Temporada Alta - Festival de Tardor de Catalunya Girona/Salt 2016

_ Espectacle en català amb cançons en mandinga
_ Recomanat de 8 a 11 anys (cicle mitjà i superior)
_ Seguiu #LaLlavorDelFoc i #ElLliuredelsNens al twitter 

MONTJUÏC  DEL 20 AL 25 DE NOVEMBRE 
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ESPECTACLES PROPOSATS

La llavor del foc és un espectacle interpretat per un sol personatge, el Viatger, que porta la maleta ben plena 
d’històries sobre l’origen del món. Aquestes històries recullen mites provinents de l’Àfrica central, de l’Índia, 
de la Xina, de la tradició jueva i de la Grècia clàssica. L’enllaç d’uns mites amb els altres ens mostra com les 
cultures aparentment més allunyades s’han fet, al llarg dels segles, unes mateixes preguntes essencials davant 
del misteri de la vida, i com han mirat de donar-hi resposta amb cosmogonies poderoses, carregades de poesia 
i d’imaginació. 
Avui, entre els nens i les nenes, són molt freqüents les experiències de viatges, d’adopcions, de migracions, 
d’orígens diversos de les seves històries familiars. El Viatger, interpretat per l’actor català d’origen gambià 
Babou Cham, comparteix la seva pròpia experiència amb mites d’arreu del món recollits en una maleta plena de 
terra. La llavor del foc és, així, una proposta que convida les nenes i els nens a gaudir naturalment del diàleg 
entre cultures diverses a través de les seves mitologies, a remuntar-se en el temps i a aprofundir en la pregunta 
constant i apassionant del misteri dels orígens, des d’un espai compartit de reflexió i de fabulació que busca, 
de cada cosa, la seva llavor.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
Referits a fets, conceptes i principis 
Gaudir del relat a partir de la imaginació, les idees, els sentiments, el pensament, la reflexió i la inspiració al 
voltant de temes com l’origen de la vida, la mitologia, les tradicions culturals, els elements naturals altament 
simbòlics, el cicle vida/mort, l’equilibri ecològic i les llavors i els processos de germinació. 

Referits als procediments
Estimular la imaginació, despertar les emocions i el pensament a través de l’escolta atenta. Entendre els pro-
cediments narratius, la poètica dels elements contraposats i el contrast entre diverses elaboracions culturals 
respecte d’unes mateixes inquietuds. 

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. Donar espai 
al misteri i la sacralitat que envolten l’origen de la vida i el teatre.

EDAT RECOMANADA
Cicle mitjà i superior (de 8 a 11 anys)

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

HORARIS
Del 20 al 25 de novembre de dimarts a divendres a les 10h. i a les 11:30h.

AFORAMENT
56 persones

DURADA
45’ sense pausa



 
ESPECTACLES PROPOSATS

BIBLIOTECA DE SONS I SOROLLS
autoria i direcció ENRIC MONFORT i JOSÉ ANTONIO PORTILLO 

intèrpret
Enric Monfort

veu en off Pep Cortés / veu cançó Alexandra Duvekot

escenografia José Antonio Portillo / llibres i objectes musicals Mari Carmen Puchol, Nacho Diago, David 
Espinosa, Elisa Sanz i José Antonio Portillo / creació i direcció musical Enric Monfort / so Roel van Doorn i 
Enric Monfort / software Poul Holleman / vídeo Hermes Marco / il·luminació David Bofarull

tècnic de so Poul Holleman / direcció tècnica, maquinària i il·luminació Marcos Orbegozo / disseny i configuració 
QR Jorge Aparici / producció executiva Toni Benavent  / construcció d’escenografia Mambo Decorados / atrezzo 
Marcos Orbegozo

coproducció Portillo-Monfort, IVC Generalitat Valenciana, ADDA Alicante i Caja de Burgos
amb la col·laboració del Teatre Lliure, la Universitat Jaume I i Teatre del Raval/Ajuntament de Castelló

MONTJUÏC  DEL 5 AL 10 DE FEBRER 
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ESPECTACLES PROPOSATS

_ Espectacle en valencià
_ Recomanat de 6 a 12 anys (cicle inicial, mitjà i superior)
_ Seguiu #BibliotecaDeSonsiSorolls i #ElLliuredelsNens al twitter 

 
La biblioteca de sons i sorolls és la culminació final del projecte de dues personalitats creatives singulars: 
l’escenògraf i mestre d’escola José Antonio Portillo i el músic Enric Monfort, que uneixen aquí els seus mons 
artístics. Un projecte l’inici del qual vam poder veure al Teatre Lliure la temporada 2015/16. 

A cavall entre la música i les arts escèniques, sorgeix aquesta curiosa proposta que rebutja els formats 
tradicionals per crear una autèntica biblioteca en forma d’octàgon feta de fusta artesanal, que grinyola, on 
cada objecte té el seu lloc i el seu so. Aquí, els 35-40 visitants que entren a cada sessió assisteixen a un 
relat que té realment d’important les sensacions que els produeix cada so. En aquest espai, tot so és preuat 
com un tresor, intensament escoltat, recollit, transformat i catalogat en un procés que explora el propi fet 
físic i, a la vegada, el seu sentit emocional. Una biblioteca que funciona com el nostre cervell, connectant 
sons, emocions, records, diàlegs, i que ens apropa al descobriment, a la comprensió del món i de nosaltres 
mateixos. Habitat per un personatge obsessionat pels sorolls, aquest espai gairebé màgic aconsegueix que 
qualsevol petit objecte de la vida real –com ara una pedra, unes cordes, una caixa enregistradora, uns testos 
o una cafetera– generi un so que acabarà formant part de la memòria del públic. Enric Monfort s’encarrega 
de guiar-nos a través d’aquest viatge embolcallador, poètic i didàctic cap a una relació profunda, personal i 
intransferible amb l’univers dels sons. 

OBJECTIUS DIDÀCTICS
Referits a fets, conceptes i principis 
Gaudir del relat a partir dels estímuls auditius i de la imaginació.

Referits als procediments
Estimular la imaginació i despertar les emocions a través de l’escolta conscient de sons i sorolls i del gust 
per imaginar històries.

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. 

EDAT RECOMANADA
Cicle inicial, mitjà i superior (de 6 a 12 anys)

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

HORARIS
Del 5 al 10 de febrer de dimarts a divendres a les 10h. i a les 11:30h.
5 i 6 de febrer funció també a les 15h.

AFORAMENT
40 persones 

DURADA APROXIMADA
50’ sense pausa



DE L’ESPECTACLE DE BIBLIOTECA DE CUERDAS Y NUDOS

Conversa dels alumnes de l’escola Mas Rampinyo sobre Biblioteca de cuerdas y nudos. 

Dídac.- Em va agradar quan el José Antonio va explicar un llibre que estava tallat per la meitat... era un 
projecte.
Lucas.- Em van agradar els missatges de cordes i nusos.
Diana.- A mi el llibre del rellotge.
Dídac.- Hi havia un llibre que tenia un rellotge que era d’una nena, la Momo; que va salvar un rellotge dels 
homes grisos i li va donar al José Antonio.
M.- El José Antonio ens va explicar el projecte d’enterrar objectes que els nens i nenes s’estimessin de veritat 
i els volguessin salvar dels homes grisos.
Laura.- Recordo que la Momo tenia un os de peluix i el va enterrar i va posar una creu, però no era el lloc 
exacte.
Berta.- Jo, en lloc de fer una creu, agafaria un mapa i allí sí que posaria el lloc exacte, no al terra.
Laura.- Ho va enterrar, era l’únic que li quedava.
Berta.- Jo faria una creu, però no al lloc exacte.
Marc.- Jo dibuixaria la creu en dos mapes.
Roman.- Si passa molt de temps, el lloc pot canviar.
Ona.- Si tu portes el mapa, el portaries sempre amb tu.
Laura.- Responc a la Berta, si tu t’enteres el pots posar dins d’una caixa i així no s’embruta i ho pots marcar 
amb unes pedres. Els homes grisos, si volen el temps, perquè voldrien l’ós?
Berta.- Proposo agafar objectes de quan érem petits, dels importants i enterrar-los.

Escola Mas Rampinyo

 
QUÈ HAN DIT LES ESCOLES 
DE LES TEMPORADES ANTERIORS?



DE L’ESPECTACLE MOBY DICK, UN VIATGE PEL TEATRE

Escola Gravi

Escola La Llacuna del Poblenou

 
QUÈ HAN DIT LES ESCOLES 
DE LES TEMPORADES ANTERIORS?



DE L’ESPECTACLE EL BARÓ DELS ARBRES

Escola Barrufet

DE L’ESPECTACLE BOMBOLLAVÀ

Escola Parc del Guinardó

 
QUÈ HAN DIT LES ESCOLES 
DE LES TEMPORADES ANTERIORS?



MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Alícia Gorina
Responsable del Servei Educatiu

e-mail serveieducatiu@teatrelliure.com / telèfon d’inscripció 932 892 771 (ext. 215)
i al nostre web www.teatrelliure.com

SOBRE L’ESPECTACLE CONCERT PER A NADONS

Llar d’infants Pam i Pipa

 
QUÈ HAN DIT LES ESCOLES 
DE LES TEMPORADES ANTERIORS?


