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Per setè any consecutiu i després dels èxits d’aquestes temporades anteriors, al Teatre Lliure volem tornar a 
apostar per espectacles de qualitat per a un públic infantil amb El Lliure dels nens. 

Volem acostar al teatre als més petits des de dins i fora de l’aula, 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 treballar els 
valors educatius a través de la participació en l’art de l’escena. Volem ser una eina educativa per tal de donar 
un servei a l’escola per tal de que els més petits esdevinguin espectadors crítics i sobretot participatius. 

Enguany presentem espectacles per a infants dels 6 als 12 anys.

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

Vine a viure una experiència teatral única!

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 PROPOSATS
RENARD O EL LLIBRE DE LES BÈSTIES - CICLE INICIAL, MITJÀ I SUPERIOR (de 7 a 12 anys)
de Ramon Llull adaptació i direcció Marc Rosich composició musical Clara Peya cia. Teatre Obligatori
Montjuïc. Del 7 al 26 de novembre  
Horari 10:30h. (de dimarts a divendres)
Aforament 156 persones
Espectacle musical en català

MOLSA - CICLE INICIAL, MITJÀ I SUPERIOR (de 8 a 12 anys)
a partir de la novel·la homònima de David Cirici cia. Thomas Noone Dance
Montjuïc. Del 21 de novembre al 17 de desembre
Horari 10:30h. (de dimarts a divendres). Del 21 al 24 de novembre a les 10h.
Aforament 145 persones
Espectacle de dansa



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. Així mateix aquesta idea d’activitat educativa pot ser per els mateixos mestres.

PREPARA’T PER LA FUNCIÓ
Descripció de l’activitat 
Trobada prèvia amb la companyia i responsable del servei educatiu per parlar sobre l’espectacle.

A qui va dirigida?
A mestres d’educació primària. 

Horari de l’activitat 
Un matí o tarda en hores convingudes.

Durada aproximada de l’activitat 
De 45 a 60 minuts.

* Aquest encontre tindrà lloc un mes abans aproximadament de l’estrena de l’espectacle amb els mestres.

ACTIVITATS EDUCATIVES 
PER A ESCOLES



 
ESPECTACLES PROPOSATS

RENARD O EL LLIBRE DE LES BÈSTIES
de RAMON LLULL adaptació i direcció MARC ROSICH 
composició musical  CLARA PEYA
cia. TEATRE OBLIGATORI

intèrprets Queralt Albinyana - Maria Santallúsia, Laura Aubert, Marc Pujol, Joan Vázquez, 
Toni Viñals - Jorge Velasco
piano Clara Peya - Andreu Gallén

escenografia Laura Clos ‘Closca’ / vestuari Núria Llunell / il·luminació Sylvia Kuchinow / so Josep Sánchez-Rico 
coreografia i moviment Roberto G. Alonso

producció executiva Íngrid Marín

coproducció Teatre Lliure i Teatre Obligatori

Projecte guanyador del concurs per adaptar el Llibre de les bèsties de Ramon Llull, en ocasió del 700 aniversari 
de la mort de l’autor.

MONTJUÏC  DEL 7 AL 26 DE NOVEMBRE 
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ESPECTACLES PROPOSATS

Segona temporada en El Lliure dels nens d’aquest cabaret exemplar. El llibre més conegut de Ramon Llull, per 
a bèsties de totes les mides.

Premi de la Crítica de Barcelona 2016 al Millor Espectacle de Teatre Familiar.

_ Espectacle musical en català
_ Recomanat de 7 a 12 anys (cicle inicial, mitjà i superior)
_ Seguiu #Renard i #ElLliuredelsNens al twitter 

 
Renard, la guineu, no veu amb gaire bons ulls que les bèsties en assemblea hagin escollit el Lleó com a rei. De 
manera que l’astut Renard, tot just després de la coronació, aprofitarà les picabaralles que hi ha a la cort entre 
carnívors i herbívors i començarà a maquinar plans per apropar-se passa a passa fins al tron. A partir d’aquesta 
trifulga principal, Renard o el Llibre de les Bèsties, és una versió lliure de la famosa obra de Llull que adopta la 
forma d’un musical vibrant i encomanadís. Tan vibrant com l’esbojarrada adaptació per al públic familiar que 
signa Marc Rosich i tan encomanadís com les cançons que ha composat Clara Peya per a l’ocasió. Sense que 
el ritme s’aturi i presentant una galeria d’animals que també inclou lleopards, bous, elefants i fins i tot algun 
humà d’allò més bèstia, la peça vol apropar als més petits l’art d’explicar faules, que en el cas de Llull reben 
l’exòtic nom d’eximplis.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
Referits a fets, conceptes i principis 
Una intensa experiència per gaudir del relat a partir de la imaginació. Recuperació dels clàssics adaptant-los 
a un públic infantil i relacionats amb temàtiques actuals.

Referits a procediments
Estimular la percepció, a través de l’escolta, la paraula, el moviment i la música. 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
Cicle inicial, mitjà i superior (de 7 a 12 anys)

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

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

DURADA
75 minuts sense pausa



repartiment en curs

coproducció Teatre Lliure, Institut de Cultura de Barcelona ICUB i Thomas Noone Dance

Adaptació de la novel·la de David Cirici que ha enlluernat lectors petits i grans. Una funció que parla de la 
misèria i la desesperació de la guerra, però també un cant a l’amor, l’amistat, la fraternitat i la solidaritat.

Premi edebé de Literatura Infantil 2013
Premio Strega, Premio Cento i Premio Nazionale ‘Un libro per l’ambiente’ 2016
Premi del Públic a la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya 2017

 
ESPECTACLES PROPOSATS

MONTJUÏC  DEL 21 DE NOVEMBRE AL 17 DE DESEMBRE

MOLSA
a partir de la novel·la homònima de DAVID CIRICI
cia. THOMAS NOONE DANCE



 
ESPECTACLES PROPOSATS

_ Espectacle de dansa
_ Recomanat a partir de 8 anys
_ Seguiu #Molsa i #ElLiuredelsNens al twitter

El Molsa és un gos que, sense entendre el perquè de les guerres, ha vist com la seva casa i família amb la 
qual vivia desapareixen en caure una bomba que ho destrueix tot. Entre les runes, busca sense èxit els seus 
dos nens, la Janinka i en Mirek. Però, tot i que fuig per salvar la vida, i va passant per desventures i amos de 
la més variada condició, la sensació de pèrdua no desapareix i continua buscant en cada olor els seus nens....
La companyia de dansa Thomas Noone desenvoluparà aquesta història a partir del moviment i la música. 
Veurem el poder que tenen les arts escèniques per explicar un conte.

OBJECTIUS DIDÀCTICS
Referits a fets, conceptes i principis 
Una experiència teatral que recupera els valors de la literatura realista de la màgia i l’aventura en format 
teatral.

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

Referits a valors, actituds i normes 
Valorar el teatre i la dansa 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. Introduir el tema de les 
guerres i dels refugiats.

EDAT RECOMANADA
Cicle inicial, mitjà i superior (de 8 a 12 anys)

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

HORARIS
de dimarts a divendres a les 10.30h (del 21 al 24 de novembre a les 10h)

AFORAMENT
145 persones

DURADA
60 minuts



 
LES ESCOLES HAN DIT

SOBRE L’ESPECTACLE MOBY DICK, UN VIATGE PEL TEATRE

Escola Gravi
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SOBRE L’ESPECTACLE MOBY DICK, UN VIATGE PEL TEATRE

Escola Gravi
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SOBRE L’ESPECTACLE MOBY DICK, UN VIATGE PEL TEATRE

Escola La Llacuna del Poblenou
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SOBRE L’ESPECTACLE MOBY DICK, UN VIATGE PEL TEATRE

Escola La Llacuna del Poblenou



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

 
LES ESCOLES HAN DIT

SOBRE L’ESPECTACLE MOBY DICK, UN VIATGE PEL TEATRE

Escola La Llacuna del Poblenou


