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Gràcia - del 29 de gener a l’1 de març 
Somni americà  
a partir d'Erskine Caldwell, Woody Guthrie, Arthur Miller, Eugene O'Neill, Ben 
Reitman, William Saroyan, John Steinbeck i Tennessee Williams  

autoria i direcció Oriol Tarrasón / La Kompanyia Lliure & Les Antonietes 
 

 

intèrprets 

Pep Ambròs Kit / Laura Aubert Harry / Paula Blanco Kitty / Javier Beltrán 
Dudley / Annabel Castan Blanche / Mireia Illamola Elsa / Pol López Tom / 
Arnau Puig Nick / Bernat Quintana Will / Mima Riera Mary / David 
Verdaguer Joe / Tennessee gos 
 

 

imatge i escenografia Assad Kassab / vestuari Maria Armengol / 
caracterització Ignasi Ruiz i Montse Sanfeliu / il·luminació Iñaki Garzón / so 
Roger Julià / assessora de moviment Fátima Campos 
 

 

ajudant de direcció Ariadna Castedo / ajudant d'escenografia Paula Santos / 
ajudant de vestuari Clara Peluffo / alumna en pràctiques de direcció de l'Institut 
del Teatre Sigrid Pérez-Obiols / alumna en pràctiques de vestuari de l'Institut 
del Teatre Alba Macfarlane 
 

 

producció Teatre Lliure 

amb la col·laboració de Cebado, D'Orleac i Steinhart 
 

 

agraïments Punto Blanco 
 

 

espectacle en català 
durada aproximada 1h. 35' sense pausa 

8/02 col·loqui amb la companyia després de la funció 
espectacle recomanat pel Servei Educatiu del Teatre Lliure 

seguiu #somniamerica al twitter 
 

 

horaris: de dimecres a divendres a les 20:30h. / el dissabte a les 17:30h. i a les 21h. / el 
diumenge a les 18h. 

preus: 23€ / 21€ compra avançada / 19,50€ amb descompte / 18,50€ el dimecres i el 
dissabte a la tarda (dies de l’espectador) / 12€ tarifa última fila 
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Durant els anys 20, els Estats Units d’Amèrica viu un decenni d’esplendor 
econòmic i social que s’acaba coneixent com El somni americà. Aquesta 
expressió ve a dir que qualsevol persona que treballi durament i amb 
perseverança pot ascendir en l’escala social fins el límit que ella mateixa es 
proposi. Gairebé cent anys després, aquesta definició s’ha allotjat al 
subconscient de la nostra societat amb tal força que l’èxit sembla ser la única 
opció vàlida per a tots els ciutadans del món. 

Però què passa amb tots aquells que rebutgen aquest somni d’èxit individual i 
persegueixen un somni més petit i col·lectiu, fet a mida, un somni en el qual 
creure sense la necessitat d’estar eternament adormits? Hi ha lloc per a ells en 
el nostre món? A partir d’aquesta premissa, i després de mesos devorant 
alguns dels autors més rellevants d’aquest continent, he escrit una versió molt 
personal d’aquest somni per imaginar juntament amb La Kompanyia Lliure i Les 
Antonietes un oasi enmig del desert americà. 

Oriol Tarrasón 
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Erskine Caldwell 

http://www.worldcat.org/identities/lccn-n78-095661/ 

 

 

Woody Guthrie 

http://www.worldcat.org/identities/lccn-n79-111488/ 

 

 

Arthur Miller  

http://www.worldcat.org/identities/lccn-n79-045521/ 

 

 

Eugene O'Neill 

http://www.eoneill.com/ 

 

 

Ben Reitman 

http://www.pbs.org/wgbh/amex/goldman/peopleevents/p_reitman.html 

 

 

William Saroyan 

http://www.worldcat.org/identities/lccn-n78-095781/ 

 

 

John Steinbeck 

http://www.worldcat.org/identities/lccn-n79-081460/ 

 

 

Tennessee Williams 

http://www.worldcat.org/identities/lccn-n79-090096/ 
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activitats a l’entorn de Somni americà 

En el marc del projecte Àgora Lliure-UPF, s’han preparat les següents activitats a 
l’entorn d’aquest muntatge: 

• El passat 11 de desembre el professor agregat d’Història Contemporània de 
la UPF Albert Garcia va oferir una lliçó de treball amb l’equip artístic de 
l’espectacle. 

• L’Aula de Teatre de la UPF assistirà a l’assaig general de l’espectacle el 
dia 28 de gener, i a una classe magistral de dramatúrgia que impartirà 
l’autor i director de l’espectacle Oriol Tarrasón la primera setmana de 
febrer (UPF, data i lloc per determinar). 

• A Gràcia, el dijous 5 de febrer a les 18:30h. es farà una taula rodona 
sobre literatura nord-americana dels anys 30 i 40 del segle XX a l’entorn 
del temes somni, desert, déu, treball i guerra, i sobre la relació entre el crac 
del 29 i la crisi actual. En seran els ponents el professor Albert Garcia i el 
professor de literatura nord-americana, Miquel Berga, moderats pel crític 
teatral i coordinador del projecte Juan Carlos Olivares. 

 

L’Àgora Lliure-UPF és un espai de col·laboració i d’intercanvi entre el món artístic i 
l’acadèmic amb l’objectiu d’implicar la comunitat universitària en les activitats pròpies 
del teatre i, a la inversa, que els professionals de l’escena i el públic s’apropin a la visió 
i als coneixements que pot aportar la universitat. Un entorn cultural compartit, de 
caràcter humanista i interdisciplinari, idoni per fer créixer el pensament lliure i crític. 
Totes les activitats que s’hi generin —sempre amb la programació del Teatre Lliure 
com a eix temàtic i conceptual de debat— tindran aquest objectiu. 

Les accions previstes poden ser d’àmbit intern, dirigides principalment als 
professionals del teatre i a estudiants, o amb una clara projecció pública, que convidin 
els ciutadans a participar d’aquesta eina de reflexió. Parlem de trobades de treball 
inserides en el procés de creació d’un muntatge, activitats específiques dirigides a 
grups d’estudiants de la UPF (Aula de Teatre, Aula d’Audiovisuals), i col·laboracions 
en la recerca acadèmica, en taules rodones, simposis i col·loquis oberts a la 
participació i a la curiositat del públic en general. 

Aspirem a crear un ampli espai de trobada d’idees i de confrontació dialèctica i a fer 
caure les barreres entre l’àmbit escènic i l’acadèmic —tornant a alguns principis de la 
formació universal clàssica. I sobretot, volem compartir aquesta àgora de creadors, 
professors i estudiants amb tots els ciutadans. 

un projecte del Teatre Lliure i la Universitat Pompeu Fabra 

seguiu #ÀgoraLliureUPF al twitter  
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l’autor i director 
Oriol Tarrasón 

És actor de teatre, cinema i televisió. Ha dirigit Creeps, de L. Hubner i 
Whitmaniana, a partir de l’obra de Walt Withman, i els textos propis Sota 
l’escorça i El punxó siamès. El 2007 funda Les Antonietes amb altres artistes, 
un projecte de companyia estable en la qual ha dirigit ja cinc espectacles: El 
mal de la joventut, d’A. Büchner (2009); Molt soroll per no res, de W. 
Shakespeare (2010); Stockmann, a partir d’Un enemic del poble, de H. Ibsen 
(2013); Vània, a partir de L’oncle Vània d’A. Txékhov (2014) i el workshop 
Shake-spirit (2014).  

En teatre ha participat com a actor en Manhattan Medea, de D. Loher, dir. A. 
Armero; J.R.S d’O. Egea, dir. M. Dueso; Romeu i Julieta, de W. Shakespeare, 
dir. J. M. Mestres; Les germanes, de J. Baca; Separacions d’E. Blanchet; La 
chatte sur le toit, de T. Williams amb Theatre Main d'Or; Ran del camí, 
d’A.Txékhov, dir. J. Castells, i Pluja seca, de J. Cabré, dir. J. Castells, entre 
altres. 

En cinema, ha treballat sota les ordres de Paco Arango, Bigas Luna, Frank 
Appréndeis, Francisco Javier Amezcua, J. Abad i M. Barrera, Freddy Mas 
Franqueza i. Pedro Olea. I en televisió, ha format part del repartiment de Los 
misterios de Laura, Bandolera, Volveremos, Los hombres de Paco, Ventdelplà, 
El pacto, La balada del estrecho, Doc Martín, La vida empieza hoy, La tira, Lex, 
El internado, Aída, Los Serrano i Hospital Central, entre altres. 
 
 
 
 
 
més informació Les Antonietes http://www.lesantonietes.com 
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els intèrprets 

Pep Ambròs 

És llicenciat en Art Dramàtic per l'Institut del Teatre de Barcelona. Ha fet tallers 
amb Lluís Pasqual, Neil LaBute, Mel Churcher, Luci Lennox, Massimiliano 
Farau i Jeffrey Crokett, Nikolaj Karpov i Maria Shmaevich i Simon Scardifield, 
en els quals ha treballat autors com Beckett, Lorca, Pirandello, Txékhov o 
Shakespeare. Ha participat, entre altres, en els espectacles següents: Vània, a 
partir de L’oncle Vània, d’A. Txékhov, dir. Oriol Tarrasón; Consell familiar, de 
Cristina Clemente, dir. Jordi Casanovas; L'auca del Born, de Jordi Casanovas; 
Stockmann, a partir d'Un enemic del poble de Henrik Ibsen, dir. Oriol Tarrason; 
Groenlàndia, de Jordi Faura; No em dic Manuel, d’Alberto Ramos, dir. Gerard 
Iravedra; DesigJam, de diversos autors, dir. Neil LaBute; Hurlyburly, de David 
Rabe, dir. Gerard Iravedra; El mercader de Venècia, de W. Shakespeare, dir. 
Rafel Duran; Una vella, coneguda olor, de Josep M. Benet i Jornet, dir. Sergi 
Belbel, o Molt soroll per res, de W. Shakespeare, dir. Oriol Tarrasón. També ha 
fet cinema i televisió, on destaca la seva participació a les sèries La Riera, dir. 
Esteve Rovira, i Les coses grans, dir. Roger Coma. Aquesta temporada ha 
format part també del repartiment de Victòria d’Enric V, de W. Shakespeare, dir. 
Pau Carrió. 

Laura Aubert 

Llicenciada en Interpretació per l'Institut del Teatre de Barcelona. Estudia violí 
amb Santi Aubert i cant amb Dolors Aldea i Elisenda Arquimbau. Actriu 
principal a la minisèrie Barcelona Ciutat Neutral, de Sònia Sánchez (TV3). 
Actriu a Molts records per a Ivànov i Somnis de Somnis, dir. Pep Tosar; El 
casament d'en Terregada, dir. Joan Castells (TNC); Teoria de catàstrofes, dir. 
Moisès Maicas; Electra, dir. Adrià Aubert, i en diversos espectacles d’Els 
Comediants, destacant com a cantant solista a La flauta màgica. Actriu i 
fundadora d'Els Pirates Teatre, ha participat en la majoria dels seus 
espectacles. També ha fet tallers de l'Institut del Teatre amb Xicu Masó, Teresa 
Vilardell i Pep Anton Gómez, entre d'altres. Anteriorment havia estat membre 
del cor infantil de Turandot dir. Núria Espert (Liceu) i a I pagliacci (Liceu), i 
actriu i cantant a Brundibár (Mercat de les Flors) i a El bosc de Farucárun, dir. 
J. Fondevila (Teatre Lliure). La temporada 2012/2013 va participar en la lectura 
dramatitzada de La casa cremada de A. Strindberg, i en el muntatge d’Els 
feréstecs, tots dos dirigits per Lluís Pasqual. La temporada passada va debutar 
a La Kompanyia Lliure participant en Recordant la Fedra, La revolució no serà 
tuitejada, Moby Dick, un viatge pel teatre i El caballero de Olmedo. Aquesta 
temporada ha format part també del repartiment de Victòria d’Enric V, de W. 
Shakespeare, dir. Pau Carrió, i de Nit de reis, d’Els Pirates Teatre. 
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Javier Beltrán 

És llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Del 
2004 al 2008 es va formar a l’estudi d’actors Nancy Tuñón. Ha seguit cursos 
d’interpretació amb Manuel Morón (Estudio Corazza), Claudio Tolcachir, Julio 
Manrique i Javier Daulte, entre altres. Ha treballat en diversos projectes teatrals 
com Els nois d'història, d’Alan Benett, dir. Josep Maria Pou; Guns Childs & 
Videogames de Nao Albet i Marcel Borrás: Dos Punkys y un vespino de Marilia 
Samper, o Paisaje sin casas de Pablo Ley, dir. Aleix Fauró. També ha treballat 
en cinema formant part del repartiment de Little Ashes, de Paul Morrison, i 
d’Animals, de Marçal Forés. En televisió ha participat en sèries de TVC com 
Zoo, Tornarem o La Riera. La temporada passada va debutar a La Kompanyia 
Lliure participant en La revolució no serà tuitejada, Moby Dick, un viatge pel 
teatre i El caballero de Olmedo. Aquesta temporada ha format part també del 
repartiment de Victòria d’Enric V, de W. Shakespeare, dir. Pau Carrió. 

Paula Blanco 

Llicenciada en interpretació per l’Institut del Teatre de Barcelona. Debuta en 
teatre amb El casament dels petits burgesos, de B. Brecht, el 2004. Des de 
llavors ha participat en una quinzena de muntatges, d’entre els quals destaquen 
Product, de M. Ravenhill, dir. Lucy Morrison; La plaça del diamant, de M. 
Rodoreda, dir. Toni Casares; El rei Lear, de W. Shakespeare, dir. Oriol Broggi; 
El coronel Ocell, de H. Boitxev, dir. Rafel Duran; El jardí dels cinc arbres, a 
partir de textos de S. Espriu, dir. Joan Ollé; Rock’n’Roll, de T. Stoppard, dir. 
Àlex Rigola; Prime time, un text propi i de Martí Torras dirigit per ell mateix; À la 
ville de… Barcelona, de Joan Ollé, i Toc-Toc, de L. Baffie, dir. Esteve Ferrer. 
Ha fet diverses col·laboracions radiofòniques com a imitadora, i ha participat en 
algunes sèries televisives, com Porca Misèria, Ventdelplà, o La Riera, entre 
altres. La temporada passada va debutar a La Kompanyia Lliure participant en 
Recordant la Fedra, en La revolució no serà tuitejada, Moby Dick, un viatge pel 
teatre i El caballero de Olmedo. Aquesta temporada ha format part també del 
repartiment de Victòria d’Enric V, de W. Shakespeare, dir. Pau Carrió. 

Annabel Castan 

Actriu sobretot de teatre, ha format part del repartiment de Mequinensa, de J. 
Moncada, dir. Xicu Masó; Desig jam de Noemí Carrasco, Marc Guevara, Marta 
Solé, Nan Vidal, Alberto Ramos, Niclas Johansen, Joan Yago i Jumon Erra, dir. 
Neil LaBute; Pedra de tartera, de M. Barbal, dir. Lurdes Barba; Poema de 
Nadal, de J. M. de Sagarra; Baal, de B. Brecht, amb la companyia Mendax 
Teatre, i L’aigua, de Jesús Moncada, dir. Xicu Masó. Amb Les Antonietes ha 
participat en els muntatges Stockmann, Vània, El mal de la joventut i Molt soroll  



 

temporada 2014/2015 www.teatrelliure.cat 9

 

per no res. En televisió, ha col·laborat en els programes Ànima (2009), Àrtic 
(2013) i A escena. 

Mireia Illamola  

Actriu de teatre, ha treballat sobretot amb Les Antonietes, participant en els 
muntatges Stockmann, Vània, El mal de la joventut i Molt soroll per no res. 
També ha format part del repartiment de Hurlyburly, de David William Rabe, 
dirigida por Gerard Iravedra, i de Mesura per mesura, de W. Shakespeare, a 
l’Institut del Teatre. En televisió, ha col·laborat en els programes Ànima (2009), 
Àrtic (2013) i a la sèrie La Riera. 

Pol López  

Debuta professionalment amb l’obra Ran del camí d’Anton Txékhov, dir. Joan 
Castells (TNC, 2002). Es llicencia en Art Dramàtic en l’Especialitat de Text per 
l’Institut del Teatre de Barcelona el curs 2009-2010. Al 2010 interpreta el 
personatge de Bobby a American Buffalo de David Mamet, dir. Julio Manrique 
(Espai Lliure) que gira per Catalunya i es prorroga en temporada. Per aquest 
paper és nominat als Premis Butaca 2010 al Millor Actor de Repartiment. El 
mateix any participa en Anita coliflor, de Pablo Rosal (Teatre Gaudí, Círcol 
Maldà i breu gira per Catalunya l’any següent). Al 2011 interpreta el personatge 
de Billy a L’arquitecte de David Greig, sota la direcció de Julio Manrique (Teatre 
Lliure). Fa temporada amb American Buffalo al Teatro de La Abadía de Madrid. 
Interpreta el personatge de Tibald a Julieta&Romeo de Marc Martínez (Festival 
Grec, Teatro Español de Madrid). Al 2012 la Companyia Solitària, de la qual és 
integrant, guanya la Beca Desperta i estrenen a la Nau Ivanow un text d’Aleix 
Aguilà dirigit per ell mateix. Interpreta el personatge d’Albert a La monja 
enterrada en vida, dirigida per Nao Albet i Marcel Borràs. Forma part del 
repartiment de Cartes des de Tahrir, sota la direcció de Pau Carrió (cicle Cartes 
Lliures, i després a La Seca). Amb Carrió es consagra en solitari amb el 
monòleg Ivan i els gossos, de Hattie Naylor. Fa temporada amb l’espectacle 
Lava, de Studio Orka, dins del cicle El Lliure dels nens. Aquest mateix any 
s’estrena com a director amb l’obra Nòmades d’Aleix Aguilà amb Pau Viñals 
(Companyia Solitària) dins el festival Stripart que coordina l’Antic Teatre. L’obra 
fa gira per terrats de Barcelona durant l’estiu. Encara durant la temporada 
2012/13, forma part del repartiment d’Els feréstecs, de C. Goldoni, sota la 
direcció de Lluís Pasqual. En el mitjà audiovisual, ha participat com a secundari 
a la sèrie Kubala Moreno i Manchón de TV3, i ha treballat en cinema per a 
televisió sota la direcció de Sílvia Munt en dues ocasions. També ha estat sota 
les ordres de Paco Mir, Fernando León de Aranoa i Mikel Gurrea. Actualment 
interpreta diversos personatges del programa de televisió Polònia, dirigit per 
Toni Soler (TV3). La temporada passada va debutar a La Kompanyia Lliure  
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participant en La revolució no serà tuitejada, Moby Dick, un viatge pel teatre i El 
caballero de Olmedo. Aquesta temporada ha format part també del repartiment 
de Victòria d’Enric V, de W. Shakespeare, dir. Pau Carrió. 

Arnau Puig  

És llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona. És membre 
de la Jove Companyia del Teatre Nacional de Catalunya (temporada 2014). Va 
seguir el Taller de Postgraduats en interpretació dirigit per Lluís Pasqual, dins 
del cicle Memòria Europea al Lliure.. També ha fet estudis d’interpretació amb 
Cristina Castrillo i Bruna Gusberti, Josep Costa, Muntsa Alcañiz, Ramon Vila i 
Txiki Berraondo, de cant amb Marc Vilavella (Memory), Xavier Torras i Daniel 
Anglès, de clown i màscara a càrrec d’Eduard Guntín i Berty Tovías, del 
Mètode Linklater amb Lluïsa Sala, i de doblatge amb Núria Mediavilla. Forma 
part de Taller de Teatre Kaddish des de l’any 1998. Darrerament ha participat 
en els muntatges Estripar la terra de Josep Maria Miró; Perduts per la 
viquipèdia, d'Anna Manso, dir. Teresa Pombo; El árbol de la ciencia, de Pío 
Baroja, dir. Txell Roda; L'Editto Bulgaro, de Joan Yago, dir. Israel Solà; 
Hurlyburly, de David Rabe, dir. Gerard Iravedra; República Bananera, de Joan 
Yago, dir. Israel Solà; Romeu i Julieta a Gaza, dir. Ricard Reguant; Oblideu-vos 
de nosaltres, de Tadeusz Różewicz, dir. Evelyn Arévalo; Mort de Milosz, 
dramatúrgia i direcció Albert Roig i Joan Fullana, i Shakespeare per a 
executius, d'Israel Solà i Pere Planella, dir. P. Planella. Amb Les Antonietes ha 
treballat en els muntatges Stockmann i Vània. També ha treballat en televisió a 
El retaule del Flaustista, El cor de la ciutat i Porca Misèria, entre altres. 

Bernat Quintana  

Ha fet teatre, cinema i televisió. Destaquem la seva participació als muntatges 
El joc de l’amor i de l’atzar de P. de Marivaux, dir. Josep M. Flotats; Bartolomé 
encadenado de José Sanchis Sinisterra, dir. A. Simón; Cyrano, d’E. Rostand, 
dir. Oriol Broggi; Romeo y Julieta, de W. Shakespeare, dir. Marc Martínez; Les 
tres germanes, d’A. Txékhov, dir. Carlota Subirós; La síndrome de Bucay, de 
Joan Gallart; Lleons, de Pau Miró; Dublin Carol, de Connor McPherson, i El 
criptograma, de D. Mamet, dir. Sergi Belbel. Amb Les Antonietes ha participat 
en Vània, Stockmann, Molt soroll per a no res i El mal de la joventut. Ha fet 
televisió, en sèries i tvmovies com Barcelona, ciutat neutral, Jo, el desconegut, 
El cor de la ciutat, Valèria i Laura, i cinema sota la direcció de Jordi Soler, Mario 
Camus, Jordi López i Heiko Kraft. 
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Mima Riera 

Llicenciada en interpretació per l’Institut del Teatre de Barcelona. Ha fet cursos 
d’interpretació amb John Strasberg, Clara Segura, Fernando Piernas, José 
Sanchis Sinisterra, Anantoli Vassíliev, Peter Clough i Christin Adaire; de dicció 
amb Raquel Carballo i de clown amb Christian Atanasiu. Debuta en escena el 
2008 amb El juego del amor y del azar, de Marivaux, dir. Pere Planella. Ha 
treballat amb Llàtzer García als espectacles Esquivel! Una comedia 
estereofónica, Kafka a la ciutat de les mentides, La terra oblidada i Ens 
hauríem d’haver quedat a casa. El 2012 va formar part del repartiment de 
Cartes des de Tahrir, dir. Pau Carrió, dins el cicle Cartes Lliures (Teatre Lliure). 
En cinema ha participat a La nit que va morir l’Elvis, d’O. Ferrer; El árbol sin 
sombra, de X. Miralles i a Gunners in Barcelona, de Fan Wu. La temporada 
passada va debutar a La Kompanyia Lliure participant en La revolució no serà 
tuitejada, Moby Dick, un viatge pel teatre i El caballero de Olmedo. Aquesta 
temporada ha format part també del repartiment de Victòria d’Enric V, de W. 
Shakespeare, dir. Pau Carrió. 

David Verdaguer  

Actor format al Col·legi del Teatre de Barcelona. Ha participat, entre altres, als 
espectacles teatrals Els bojos del bisturí de Ray Connie, dir. Àngel Llàcer; My 
Way de Jordi Faura, dir. Abel Coll; Hui clos, de J. P. Sartre, dir. Raimon Molins; 
La doble vida d’en John, de Ray Connie, dir. Àngel Llàcer. Fundador de la 
companyia ElNacionalNoensvol, va participar en els espectacles La Silibararera 
de Txema Stamfford, Sam de Samuel Beckett, dir. Llàtzer Garcia i Abel Coll; 
Minim-mal Show de Belbel i Górriz; Estercòlacies I i II de T. Stamfford. 
Actualment forma part de la companyia La Bacanal, amb la qual presenta 
l’espectacle Dos machos verdes fritos. Ha participat a les pel·lícules: 
Barcelona, ciutat neutral, Cuatro Estaciones i Tres dies amb la família. I en 
televisió es va donar a conèixer amb Alguna pregunta més?, i ha col·laborat a 
les sèries Sagrada Família, Pop Ràpid, Zoo, Ventdelplà, El cor de la ciutat, 
Plats bruts, Polònia... La temporada passada va debutar a La Kompanyia Lliure 
participant en Recordant la Fedra, en La revolució no serà tuitejada, Moby Dick, 
un viatge pel teatre i El caballero de Olmedo. Aquesta temporada ha format 
part també del repartiment de Victòria d’Enric V, de W. Shakespeare, dir. Pau 
Carrió. 
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La Kompanyia Lliure, que va néixer la temporada passada, agrupa un nucli 
d'actors que per edat correspondrien a allò que els sociòlegs han anomenat 
generació "perduda " o "espatllada", és a dir, persones molt preparades i amb 
moltes dificultats per trobar feina. Des del Lliure hem volgut donar-los veu 
seguint iniciatives diverses. La més arriscada i també la més necessària (així 
ho va ser per a nosaltres també l'any 1976) és la creació d'una companyia 
pròpia on els seus membres puguin dirigir-se a totes les generacions 
d'espectadors, però sobretot a la seva pròpia generació, que puguin créixer i 
enriquir-se teatralment amb ells de la mateixa manera que generacions 
d'espectadors s'han format teatralment al Lliure, i nosaltres hem crescut en 
paral·lel esperonats per ells. 

Els integrants de La Kompanyia Lliure són Laura Aubert, Javier Beltrán, 
Paula Blanco, Pol López, Mima Riera i David Verdaguer. 

 

patrocinen La Kompanyia Lliure 

 

 
La Kompanyia Lliure també formarà part del repartiment de: 

 

TOT PELS DINERS cicle de 3 espectacles d'Iván Morales, Nao Albet, Marcel 
Borràs, David Selvas i Victòria Szpunberg 

Montjuïc / Espai Lliure - entre el 10 d'abril i el 21 de juny  

Frank V (opereta d’una banca privada) de Freidrich Dürrenmatt  
direcció Josep Maria Mestres / Montjuïc - del 16 d'abril al 17 de maig 


