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NENSEL LLIURE DELS NENS



Per quart any consecutiu i després dels èxits d’aquestes temporades anteriors, al Teatre Lliure volem tornar apos-
tar per espectacles de qualitat per a un públic infantil amb El Lliure dels nens. Considerem el teatre com un 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 originalitat, qualitat i proximitat. Un teatre que acosta els més petits a tre-
ballar els valors educatius a través de la participació en l’art de l’escena. Volem ser una eina més al vostre abast 
per tal que els més petits esdevinguin espectadors crítics de futur.

La franja d’edats va dels 0 als 12 anys, acostem als joves espectadors.

UN TEATRE D’ART PER A TOTHOM, aquesta va ser la premissa que va marcar el naixement del Teatre Lliure i 
des del Servei Educatiu volem continuar portant aquest lema als centres de formació i a la comunitat educativa 
en general.
Volem apropar-los a les arts escèniques d’una forma educativa i lúdica alhora.

DEL TEATRE LLIURE
SERVEI EDUCATIU

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

ESPECTACLES RECOMANATS PEL SERVEI EDUCATIU

MOBY DICK, UN VIATGE PEL TEATRE - CICLE INICIAL, MITJÀ I SUPERIOR (de 6 a 12 anys)
dramatúrgia Marc Artigau direcció Juan Carlos Martel Bayod 
imatges i espai escènic Frederic Amat cia. La Kompanyia Lliure
Montjuïc - Foyer: del 4 al 21 de novembre 2014
Horari 10h. i 11:30h. / Aforament 30 persones màxim per sessió

BIBLIOTECA DE NUDOS Y CUERDAS - CICLE INICIAL, MITJÀ I SUPERIOR (de 6 a 12 anys)
autor, escenògraf i narrador José Antonio Portillo
Montjuïc - Foyer: del 3 al 15 de febrer
Horari 10h. i 11:30h. / Aforament 35 persones màxim per sessió

CONCERT PER A NADONS N. 1 EN MI BEMOLL - PRIMER I SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL (de 0 a 5 anys)
creació i direcció Paulo Lameiro i Carles Pedragosa
Montjuïc - Espai Lliure: del 23 al 29 de març
Horari 10:30h.



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 el que 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 dirigida? Educació infantil i Educació primària

Nombre màxim d’assistents per torn 25 persones

Horari de l’activitat Matins, 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



 
ESPECTACLES RECOMANATS

MOBY DICK, UN VIATGE PEL TEATRE
dramatúrgia MARC ARTIGAU direcció JUAN CARLOS MARTEL BAYOD
imatges i espai escènic FREDERIC AMAT cia. LA KOMPANYIA LLIURE

intèrprets Laura Aubert / Javier Beltran / Paula Blanco / Pol López / Mima Riera / David Verdaguer 

producció Teatre Lliure 

Un viatge per dins del teatre de Montjuïc seguint la gran aventura de la balena blanca que va imaginar l’escriptor 
nord-americà Herman Melville. Basat en diverses adaptacions de la història de Moby Dick, l’espectacle compta 
amb el suport plàstic de Frederic Amat. No us perdeu aquesta aventura teatral itinerant, veniu a buscar Moby 
Dick amb La Kompanyia Lliure!

MONTJUÏC - FOYER  DEL 4 AL 21 DE NOVEMBRE



 
ESPECTACLES RECOMANATS

OBJECTIUS DIDÀCTICS
Referits a fets, conceptes i principis 
Una experiència teatral que recupera els valors del joc, de la màgia i l’aventura per les instal·lacions del teatre.

Referits a procediments
Fomentar el teatre com a llenguatge artístic i convidar els espectadors a desenvolupar la seva creativitat.

Referits a valors, actituds i normes 
Valorar el teatre com a forma d’expressió. Mostrar curiositat i interessar-se pel món del teatre. 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
6q per persona.

HORARIS
de dimarts a divendres a les 10h. i 11:30h.

AFORAMENT
30 alumnes per sessió

DURADA
1hora aproximadament



intèrpret José Antonio Portillo 

No és una instal·lació d’art contemporani. No és un espectacle teatral. O sí. 
La Biblioteca de cuerdas y nudos és tot això. José Antonio Portillo ens convida a entrar a una estructura circular 
de fusta que guarda manuscrits sense publicar, textos, partitures, dissenys i objectes trobats a les escombraries, 
i continguts en cilindres plens de missatges de cordes i nusos. És un diàleg de silenci entre la mirada de 
l’espectador i els objectes que habiten dins d’aquesta estructura.
El temps ha anat dipositant esdeveniments i objectes, fragments de vida i pols a les seves prestatgeries. 
Empremtes d’un temps en què la majoria dels seus protagonistes són nens. Aquest espai narratiu va començar a 
tenir forma i contingut a Viseu (Portugal 2002) dins un Projecte Artístic Europeu anomenat “Percursos” i dirigit 
pel Centre Cultural de Belém (CCB Lisboa).
La Biblioteca de cuerdas y nudos clava les arrels en un petit treball escolar motivat després de la lectura del llibre 
d’Italo Calvino Colezzione di sabbia. Amb el temps pren la forma d’espai narratiu que pot habitar en diferents 
espais i edats per acabar sent una altra cosa.

 
ESPECTACLES RECOMANATS

MONTJUÏC - FOYER  DEL 3 AL 15 DE FEBRER

BIBLIOTECA DE NUDOS Y CUERDAS
creació i direcció JOSÉ ANTONIO PORTILLO



 
ESPECTACLES RECOMANATS

OBJECTIUS DIDÀCTICS
Referits a fets, conceptes i principis 
Una intensa experiència per gaudir del relat a partir de la imaginació.

Referits a procediments
Estimular la percepció dels cinc sentits, a través del gust per inventar històries, la narració com a fet teatral.

Referits a valors, actituds i normes 
Valorar les arts escèniques com a forma d’expressió. Mostrar curiositat i interessar-se pel món del teatre i de 
l’expressió oral. Aprendre a ser un espectador coneixedor, sensible i conscient de les arts escèniques. 

EDAT RECOMANADA
Primària (6 a 12 anys)

PREU PER A GRUPS D’ALUMNES
6q per persona.

HORARIS
de dimecres a divendres a les 10h. i a les 11:30h.

DURADA
1hora



 
ESPECTACLES RECOMANATS

CONCERT PER A NADONS N.1 EN MI BEMOLL
creació i direcció PAULO LAMEIRO i CARLES PEDRAGOSA

intèrprets 
flauta Laura Codina / saxofon Jordi Santanach / arpa Joan Manuel Chouciño / guitarra Faló Garcia / 
violes Queralt Prats i Nina Sunyer / moviment Antonio Izquierdo i Neus Masó / veu Alba Pujol / 
acordió Carles Pedragosa 

A partir de la idea original Concertos para Bebés del músic i pedagog portuguès Paulo Lameiro, Concerts per a 
nadons és un espectacle en el qual els infants fins a 5 anys són convidats a escoltar música. No es tracta de teatre 
musical, ni és una història o un conte que es desenvolupa. En aquesta proposta es busca gaudir de la música 
compartida entre nadons i intèrprets, pares, mares i germans, avis i amics. Cada concert és una experiència 
d’intercanvi i de complicitat, on el descobriment de la música en viu i del silenci creen moments intensos i 
sorprenents.

MONTJUÏC - ESPAI LLIURE  DEL 23 AL 29 DE MARÇ



 
ESPECTACLES RECOMANATS

OBJECTIUS DIDÀCTICS
Referits a fets, conceptes i principis 
Una intensa experiència sensorial per a nens i nenes de 0 a 5 anys, una primera aproximació al món escènic.

Referits a procediments
Estimular la percepció dels cinc sentits en el públic més petit. 

Referits a valors, actituds i normes 
Valorar les arts escèniques com a forma d’expressió. Mostrar curiositat i interessar-se pel món de la música. 
Aprendre a ser un espectador coneixedor, sensible i conscient de les arts escèniques. 

EDAT RECOMANADA
Primer i segon cicle d’educació infantil (de 0 a 5 anys) 

PREU PER A GRUPS D’ALUMNES
6q per persona.

HORARIS
de dimarts a divendres a les 10:30h.

DURADA
45 minuts aproximadament



 
LES ESCOLES HAN DIT

A continuació teniu un petit recull dels testimonis dels alumnes i els mestres que han assistit a alguns dels 
espectacles del cicle El Lliure dels nens

SOBRE ELS CONCERTS PER A NADONS

Hola amics del Teatre Lliure,
tres dies després de la bonica experiència que vam viure amb els Concerts per a nadons, hem dibuixat alhora 
que escoltàvem alguna de les peces que ens van oferir. Volem dir que ens ho vam passar super bé, ens vam 
sentir protagonistes, integrats al concert, emocionats per una vivència tan enriquidora pensada especialment per 
a nosaltres. 

Les tortugues i Els esquirols de l’Escola bressol Pam i Pipa



 
LES ESCOLES HAN DIT

SOBRE BOMBOLLAVÀ

Als nens els va agradar molt l’espectacle: - M’ha encantat tot.
 - Ho fa expressament que li explotin?
 - M’agradava l’escuma amb la llum làser.
 - Com feia tants colors?
 - La música era una mica trista.

Sílvia Majoral, mestra de l’Escola Parc del Guinardó

Leo. Escola Parc del Guinardó

Noa. Escola Parc del Guinardó



 
LES ESCOLES HAN DIT

SOBRE MOBY DICK, UN VIATGE PEL TEATRE

Dibuixos de l’Escola Mas Rampinyo

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Mariona Montaña Vilà
Responsable del Servei Educatiu

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


