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El Frederic Amat és un artista que estima el teatre. Com que és un home
amb una gran curiositat és probable que quan era un nen mirés el teatre com
qui observa d’amagat un misteri des del forat del pany. D’allò que estic
segur, perquè ho vaig viure, és que la clau de la porta, la bona clau per obrir
la bona porta d’aquest art tan antic i tan nou, li va donar el Fabià Puigserver
a començaments dels anys setanta a Estudis Nous, una magnífica escola
que només va durar escassament dos anys, on un petit grup de gent
intentàvem aprendre a ser actors i on també es podia aprendre l’ofici
d’escenògraf, i on el Frederic era l’únic alumne i el Fabià l’únic mestre. A
partir d’aquell moment, el teatre també va començar a estimar-lo a ell. El fil
que arrenca en aquell projecte utòpic del carrer Aribau i que condueix fins al
Lliure és ben fàcil de seguir. Des d’aquell moment la relació ha estat sempre
generosament obsessiva, com li passa al Frederic amb les paraules, la
música, el cinema, l’escultura, la ceràmica... i és clar, la pintura. Aquesta
exposició n’és una prova i una petita mostra d’aquest amor correspost i
compartit, des del primer cartell fins les llàgrimes de sang que rellisquen per
les parets de l’escala del Lliure de Gràcia. Han passat molts anys i el
sentiment, també en sóc testimoni, s’ha mantingut intacte i constantment
renovat, com totes les bones històries. Cada vegada que el Frederic torna a
obrir aquella porta és una font de coneixement per a ell i una sorpresa
benèfica per a nosaltres, que es materialitzen en uns espais, uns vestits o
uns cartells d’una inspirada alenada poètica, fruit d’aquesta obsessió i
aquesta curiositat genètiques, acompanyades d’una lluminosa intuïció i d’un
gran talent. I sempre empenyent per fer créixer amb la seva respiració la
respiració dels altres en aquest art col·lectiu, tan oposat a la també estimada
solitud del pintor. Com diu en Martí i Pol: “No es pot pas demanar més
honradesa”.
Lluís Pasqual
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Teatre Lliure Montjuïc - del 30 de setembre al 22 de juny
AMAT / LLIURE
inauguració dimecres 30 de setembre a les 19h.
obert els dies de funció, dues hores abans de l’inici de l’espectacle
entrada lliure

obra
curadoria
producció

Frederic Amat
Antonio Monegal
Teatre Lliure

disseny espai expositiu Frederic Amat / ajudant de disseny espai expositiu
Roger Orra / fotografies Ros Ribas, Colita i Frederic Amat / audiovisuals
Frederic Amat

construcció d’expositors Arts-cenics / tiratges fotogràfics EGM

agraïments

Ros Ribas, Cesc Gelabert, Lydia Azzopardi, Ángel Domínguez,
Enric Galve (EGM), Xavier Capmany, Carles Santos, Salvador
Sunyer (Temporada Alta), Yachiyoza Theatre (Yamaga, Japan),
Josep Pons, Juan Carlos Martel Bayod, Agustí Villaronga, Lluís
Homar, Àlex Rigola i Lluís Pasqual.

Fabià Puigserver, in memoriam

amb el suport de
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catàleg de l’exposició
direcció Antonio Monegal i Frederic Amat / disseny gràfic Estela Robles /
textos Lluís Pasqual i Antonio Monegal / material original arxiu Frederic
Amat / fotografies Ros Ribas, Colita, Frederic Amat i Estela Robles
fotomecànica i impressió Nova Era / reproduccions fotogràfiques La
Fotogràfica
producció i edició Teatre Lliure / Editorial RM
disponible a les taquilles de Montjuïc / 20€
http://www.editorialrm.com
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itinerari
Espai 1 (vestíbul): mural de dibuixos preparatoris de Tot esperant Godot
(1999) i fotos de l’escenografia (F. Amat).
Espai 2 (sala de lectura): audiovisual de Blanco (2008), dibuixos i storyboard.
Espai 3 (foyer):
1. Acció Zero i Acció U (1976-77, fotografies de Colita). Tarjeta
d’invitació Accions. Cartells de Mahagonny (1977) i Història del soldat
(1991). Dissenys gràfics per al Teatre Lliure: compact-discs de
l’Orquestra de Cambra Teatre Lliure (1991), 5é aniversari de
l’Associació d’Espectadors (1993), coberta del programa temporada
2012-13. Fotografia amb F. A. i Fabià Puigserver.
2. Belmonte (1988, 2010): Figurins. Fulls de treball amb croquis d’espai i
moviments, fotografies de Ros Ribas, programes, maqueta de
l’inflable.
3. Roberto Zucco (1993): Dibuixos de l’escenografia. Figurins del
vestuari, revista, quadern d’apunts, fotografies de Ros Ribas, primera
edició de Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès, (Éd. de Minuit,
1990).
4. Zumzum-ka (1998): Dibuixos de l’escenografia i la coreografia,
fotografies F. Amat. Dibuixos preparatoris, fotografies de Ros Ribas,
programa, cartell i compact-disc.
5. Tot esperant Godot (1999): Dibuixos preparatoris, fotografies de F. A. i
cartell.
6. Preludis (2002): Estudis pintats sobre fotografies de Ros Ribas.
Dibuixos preparatoris, programa i cartell.
7. Ki (2010): Fotografies de Ros Ribas. Quaderns d’apunts, cartell i
programa. Objectes de l’espectacle: màscara, barret i branca.
8. Moby Dick (un viatge pel teatre) (2013): Objectes de l’espectacle.
Programa de mà, dibuixos i apunts preparatoris, storyboard i
fotografies de F.A.
9. El testamento de María (2014-2015): Muntatge fotogràfic, fotos F.
Amat. Dibuixos escenografia, apunts preparatoris i imatges de
documentació. Objectes de l’espectacle: corona d’espines i figura de
Minerva.
10. Pluja de sang (2010): gotes de ceràmica, audiovisual del making-of.
11. (tarima). Objectes i vestuari de Preludis i Ki.
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Frederic Amat, la imatge del sentit
El taller de l’artista no és tant un espai físic com un procés; unes temptatives,
una exigència i un desig que s’amaguen darrere l’obra acabada. Aquesta
exposició ens permet d’espiar la dimensió oculta, prèvia, de la concepció
d’una experiència teatral. És una manera diferent de moure’ns entre
bastidors, són els bastidors de la imaginació en el sentit literal de construcció
d’imatges, perquè el món que ens descobreix no és exclusivament el de les
arts escèniques. L’hem de llegir com una cruïlla de pràctiques diverses, una
visió plural i mestissa de la creació en la qual es troben les arts .
El teatre és un art que convoca totes les altres. Ningú no en discuteix la
filiació literària i, des dels orígens, està vinculat a la música, però a la vegada
és un art visual, un llenguatge que també parla a la mirada. Aquesta condició
ha seduït nombrosos pintors que, al llarg del segle XX i fins als nostres dies,
han contribuït amb les seves imatges i visió a un salt estètic substancial en
l’escena contemporània, perquè la implicació ha estat sobretot des de les
avantguardes. Per a Kandinski i Malèvitx, les incursions en el ballet i l’òpera
van ser una via d’experimentació d’un plantejament modern, no wagnerià, de
l’obra d’art total. Els Ballets Russes de Serguei Diàghilev foren un veritable
planter de col·laboracions amb artistes visuals, inclosos Miró i Picasso. Al
voltant del coreògraf i ballarí Merce Cunningham van treballar un seguit
d’artistes contemporanis: Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Bruce
Naumann, Frank Stella i Andy Warhol.
La dedicació de Frederic Amat al teatre s’insereix en aquesta tradició de
reciprocitat, col·laborant fins i tot en projectes no escènics amb creadors com
Bob Wilson i Heiner Goebbels. La llista d’artistes visuals amb aportacions
teatrals és llarga, si bé per a la majoria dels citats aquestes intervencions
són excepcionals. En el cas d’Amat, en canvi, ha estat una constant de la
seva carrera, més a prop de William Kentridge, David Hockney o Howard
Hodgkin, pels quals el disseny escènic ocupa un lloc propi, recurrent, en la
seva producció, sense que en cap cas estiguem parlant d’escenògrafs sinó
de pintors que posen la seva visió al servei d’un altre art.
El treball d’Amat per a l’escena equival a un procés de traducció. Quan en
l’origen hi ha un text dramàtic, comença amb la lectura, una lectura atenta i
rigorosa, però també sensible ja que busca una projecció sensorial.
Mitjançant sentits físics es fa el camí cap a l’experiència interior del text, de
l’apropiació d’un sentit íntim. També es tracta d’un procés de traducció quan
el diàleg és amb la música o amb els moviments de la dansa. Amat pinta
sobre fotografies de Cesc Gelabert ballant per extreure’n les formes dels
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objectes i l’escenografia de Preludis. A partir de l’òpera Oedipus Rex
desenvolupa el procediment per pintar la música i fer servir la banda visual
en moviment com a element escènic, mètode que recupera a l’oratori
Maddalena ai piedi di Cristo. Són altres maneres d’entendre la lectura, d’una
partitura o d’un cos en l’espai. Es tracta de comunicar una interpretació, de
traslladar-la a la seva materialització en un sistema diferent de signes.
En aquest trajecte Amat s’orienta sempre envers la poesia i el misteri, pel
mateix anhel que guia tots els vessants de la seva producció artística. Les
seves solucions visuals conviden i suggereixen, però no expliciten. Busca
amb la imatge provocar en l’espectador una experiència que vagi més enllà
de les paraules, fins i tot quan les complementa. Sense menystenir mai el
públic, li demana una implicació activa, assumint la sensibilitat i la
intel·ligència, i li ofereix, tal com sempre repeteix, vidències i no evidències.
La seva concepció del teatre el porta a construir esdeveniments escènics on
l’espai, els objectes i el vestuari no són mai un rerefons, sinó un discurs.
Aquest procés de traducció al servei del teatre és anàleg al que fa en el
cinema, en la il·lustració d’obres literàries i fins i tot en els seus cartells. És
un viatge que va del sentit a la imatge i d’aquesta a un sentit nou, revelador,
inesperat.
L’adaptació que Amat fa de Blanco, el poema d’Octavio Paz, és un exemple
d’un projecte que parteix de la lectura, de la passió d’Amat per la literatura, i
genera una traducció en termes d’experiència escènica integral: un
espectacle d’immersió poètica i visual en el qual recursos i llenguatges que
vénen de la pintura i de la il·lustració conflueixen amb la imatge en
moviment, la veu i la música. En el nucli de la poètica d’Amat hi ha
indiscutiblement la pintura, però en els projectes on és present com a tal,
com a imatge pintada, apareix adaptada a les exigències del mitjà escènic.
Quan Amat crea per al teatre, pensa en termes teatrals, perquè en coneix les
possibilitats i els límits. Cada art carrega amb el llegat d’una tradició i amb un
repertori de convencions, models i recursos. Amat es mou entre els
llenguatges, conscient d’aquestes diferències, però jugant sempre a la
contaminació mútua, a l’obertura generosa i transgressora vers l’altre.
De fet podríem dir més rigorosament que la imatge és el fil conductor i que la
pintura n’és un dels estadis, el punt d’inflexió on la imatge es transforma i
convida a la poesia, i deriva de vegades cap a l’expressió objectual o fílmica.
La font pot ser el text, però també la fotografia, el collage, la imatge trobada
accidentalment, si de l’exploració compulsiva del món se’n pot dir accident. .
Els quaderns amb els apunts preparatoris per a Ki, notes, esbossos, retalls
enganxats, són a la vegada dietari de viatge pel Japó i de viatge per les
imatges. Són eines de treball i, per a nosaltres, documents de com es mouen
temporada 2015/2016

www.teatrelliure.cat

7

els ulls d’Amat cercant un ancoratge visual en el qual poder iniciar el procés
d’apropiació. Els quaderns ofereixen el panorama complet, de la sorpresa i la
revelació a la metamorfosi cap a la funció escènica. Ki és un espectacle on
dialoguen tradicions culturals i teatrals dispars, i la incitació poètica de les
imatges fa de traducció que les concilia.
La trajectòria teatral d’Amat comença quan era molt jove i comprèn aspectes
diversos de l’ofici i aportacions variades: escenografia, vestuari, objectes,
imatges projectades, cartells i altres materials gràfics, sempre des de la
doble perspectiva d’algú que és a la vegada un home de teatre i un artista
visual, que aporta una mirada pròpia, simultàniament des de dintre i des de
fora dels codis teatrals. Els materials de l’exposició confirmen aquesta
retroalimentació constant en la manera de treballar les escenografies. Els
dibuixos preparatoris de Tot esperant Godot assoleixen un grau d’abstracció
que permetria presentar-los autònomament en una exposició d’art.
Tanmateix, quan es veuen en paral·lel a l’escenografia a la qual van donar
lloc, o es comparen amb l’apunt d’un quadern de Beckett al qual fan
referència, l’abstracció s’esvaeix i adquireixen una materialitat inapel·lable.
En espectacles com ara Oedipus Rex, Maddalena i Blanco, i en d’altres com
ara El viaje a Simorgh i Ki, la intervenció d’Amat va més enllà de
l’escenografia per assumir-ne la direcció o codirecció. En tots ressalta la
confluència de mitjans diversos en una utilització coral dels llenguatges
artístics. La imatge, la música, la paraula, el moviment, s’alien per oferir a
l’espectador una experiència de sentit pròpiament multimèdia. Tanmateix,
encara que la intervenció de dissenyar un cartell sembli més modesta que
els projectes de més responsabilitat, els elements del procés són anàlegs: hi
ha una lectura, un sentit, una imatge que l’encarna i una experiència del
públic.
L’exposició recull una mostra de materials inèdits: esbossos i dibuixos
preparatoris, storyboards que prefiguren amb el gest de la mà els moviments
de la dansa, quaderns de treball en què el text dramàtic es juxtaposa amb la
imatge per donar vida a una experiència que l’espectador pugui compartir,
proves i assajos que potser ningú no veurà. Aquests documents són pistes i
vestigis que ens conviden a entreveure el taller on la imaginació deambula,
es perd, es troba i s’inventa. Amat és un recercador infatigable de la forma,
cada posada en escena s’assaja amb el traç sobre el paper, i l’exposició
s’alimenta de l’arxiu on l’artista guarda cada pas del viatge.
Aquests originals són també un instrument de diàleg amb els altres, no
només amb el públic a qui s’ha de transmetre el sentit de l’obra, sinó amb
tots els que participen en l’empresa col·lectiva d’una posada en escena, per
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explicar-se en una reunió de treball o per donar resposta a les peticions dels
altres i de l’obra. La imaginació s’ha de fer visible per poder ser realitzable.
Cada projecte és un teixit de complicitats, determinat per la xarxa de
creadors i professionals amb qui Amat ha col·laborat al llarg dels anys.
L’exposició es concentra només en una part de la relació d’Amat amb
l’escena: les seves col·laboracions amb el Teatre Lliure. En queden fora
espectacles decisius, com ara El público, que marca la seva evolució, i
alguns de ja citats aquí que són exemple de maduresa creativa. Però quan
parlem de complicitats, la més continuada i estreta és la d’Amat amb el
Lliure, perquè el compromís artístic es fon amb el compromís personal. Des
de la representació amb Gelabert d’Acció Zero i Acció U el març de 1977 a la
sala de Gràcia, tres mesos després de la inauguració, fins a l’escenografia
per a Roberto Zucco, dirigida per Lluís Pasqual, en la primera ocupació de la
nova seu del Palau de l’Agricultura, a Montjuïc, abans de la remodelació,
recórrer les contribucions d’Amat ens ofereix una mirada diferent a la història
del Lliure.
Es podria traçar la història de la complicitat entre les persones, que ha estat
la condició de possibilitat del Teatre Lliure, però hi ha una altra manera de
llegir aquesta història, com a il·lustració de la complicitat entre les arts, que
en la producció d’Amat es fa palesa. Tot art porta inscrit el desig d’allò que
no li és propi, però de què tanmateix pot apropiar-se: en el cas de la pintura,
el desig del moviment, de la paraula, de la música, de la presència. El teatre
aporta a l’artista l’espai i els instruments per satisfer aquest desig de superar
barreres i construir el sentit des de la complexitat dels llenguatges. Amat ha
trobat al Lliure aquest espai de llibertat.
Antonio Monegal
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Blanco (2007) © F.A.
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Ki (2010) © Ros Ribas

Ki (2010) © F.A.
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Frederic Amat a escena
cronologia

Festival Popular de Poesia Catalana, Gran Price, espai escènic Frederic
Amat, 25 d’abril de 1970, Barcelona.
Els Desbarats, de Llorenç Villalonga, direcció Josep Anton Codina, espai
escènic i cartell Frederic Amat, estrenada l’1 d’octubre de 1970 al Teatre
Romea, Barcelona.
Dins un gruix de vellut, d’Alexandre Ballester, direcció Frederic Roda, Grup
NGTU, espai escènic i vestuari Frederic Amat, estrenada el 23 de desembre
de 1970 a l’Aula Magna de la Facultat de Ciències de la Universitat de
Barcelona.
Maria Magdalena o la penedida gramatical, d’Alexandre Ballester, direcció
Josep Anton Codina, espai escènic i vestuari Frederic Amat, estrenada el 22
de maig de 1971 al Palau de les Nacions de Barcelona.
Varietats-4 o cadascú el que és seu i robar el que es pugui, de Guillem
d’Efak i M. Aurèlia Capmany, direcció Josep Anton Codina, espai escènic i
vestuari Frederic Amat, música Joan Albert Amargós, estrenat el 10 de maig
de 1971 a La Cova del Drac, Barcelona.
Mecano-xou, de Jordi Teixidor, direcció Josep Torrents, objectes i vestuari
Frederic Amat, estrenat 12 de febrer de 1972 al Café Teatro Martin’s,
Barcelona.
Descens a la superfície interior tres, de Manuel de Pedrolo, direcció JoanMaria Gual, espai escènic Frederic Amat, Companyia Grup A-71, estrenada
el 7 de juny de 1973 al Teatre Espanyol, Barcelona.
La farsa dels metges, d’Adrià Gual, direcció Joan-Maria Gual, espai escènic
Frederic Amat, vestuari Fabià Puigserver, Companyia Grup A-71, estrenada
el 25 de novembre de 1973 al Teatre Romea, Barcelona.
Acció Zero i Acció U, idea i muntatge Cesc Gelabert i Frederic Amat,
companyia Espai de Dansa, Cesc i Toni Gelabert, estrenades al Teatre
Lliure el 28 de març de 1977. Acció Zero es va estrenar el novembre de
1973 al Palau d’Exposicions de Montjuïc i les dues peces juntes a la Sala
Vinçon el 29 de novembre de 1976.
Cartell d’Ascensió i caiguda de la ciutat de Mahagonny, de Bertolt Brecht,
amb música de Kurt Weill, direcció, escenografia i vestuari Fabià Puigserver,
direcció musical Carles Santos, estrenada al Teatre Lliure l’11 de febrer de
1977.
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Acció Oaxaca performance de Frederic Amat, San Felipe del Agua, Oaxaca,
México, 1978.
Correspondence (Open Studio), performance de Frederic Amat i Carles
Santos, Nova York, 1981.
Cartell de Luces de Bohemia, de Ramón María del Valle-Inclán, direcció
Lluís Pasqual, estrenada al Théâtre de l’Europe-Théâtre Odéon de París el
13 de febrer de 1984.
Projecte Teatro Federico García Lorca, autors Fabià Puigserver i Frederic
Amat, presentat al Museu del Teatre a Barcelona, al Teatro María Guerrero
de Madrid i al Palacio de los Condes de Gavia de Granada, 1986-89.
El público, de Federico García Lorca, direcció Lluís Pasqual, escenografia
Fabià Puigserver, cartell i col·laboració en espai escènic i vestuari Frederic
Amat, estrenada el 12 de desembre de 1986 al Piccolo Teatro Studio Milano
i al Teatro María Guerrero de Madrid el 16 de gener de 1987.
Belmonte, coreografia i direcció Gelabert-Azzopardi, espai escènic, vestuari i
imatges projectades Frederic Amat, música Carles Santos, estrenat al
Mercat de les Flors el 18 de novembre de 1988, amb producció del Teatre
Lliure, i reposat al Teatre Lliure el 2010 per celebrar el 30 aniversari de la
companyia Gelabert Azzopardi.
Cartell de Comedia sin título, de Federico García Lorca, direcció Lluís
Pasqual, estrenada al Teatro María Guerrero de Madrid el 23 de juny de
1989.
Catón, un republicano contra César, de Fernando Savater, direcció María
Ruiz, espai escènic, vestuari i cartell Frederic Amat, estrenada l’11 de juliol
de 1989 al Festival Teatro Romano de Mèrida.
Un mes a la recerca d’una obra, Gelabert-Azzopardi Companyia de Dansa,
espai escènic Frederic Amat, 10 de desembre de 1990, Teatre Lliure.
Solos, Gelabert-Azzopardi Companyia de Dansa, música Carles Santos et
al., imatges gràfiques Frederic Amat, 28 de novembre de 1990, Teatre Lliure.
Cartell El viajero indiscreto, òpera de Luis de Pablos amb llibret de Vicente
Molina Foix, Teatro de la Zarzuela de Madrid, 1990.
Cartell d’Història del soldat, de Charles Ferdinand Ramuz amb música d’Igor
Stravinski, direcció Lluís Homar, escenografia i vestuari Fabià Puigserver,
direcció musical Josep Pons, amb l’Orquestra de Cambra Teatre Lliure,
estrenada al Teatre Lliure el 15 de maig de 1991.
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Portades de la sèrie de compact-discs de l’Orquestra de Cambra Teatre
Lliure, sota la direcció de Josep Pons, edició discogràfica d’Harmonia Mundi,
1991.
Tirano Banderas, de Ramón María del Valle-Inclán, direcció Lluís Pasqual,
espai escènic, vestuari i cartell Frederic Amat, estrenada al Théâtre de
l’Europe-Théâtre Odéon de París l’11 de març de 1992 i posteriorment al
Teatre Tivoli, Barcelona, al Teatro Lope de Vega, Sevilla, i al Teatro
Maravillas, Madrid.
Cartell del Festival d’Avignon, 1992.
El amor brujo, de Manuel de Falla i Gregorio Martínez Sierra, direcció Víctor
Ullate, Ballet de Víctor Ullate, espai escènic, vestuari i cartell Frederic Amat,
estrenada el 12 de gener de 1993 al Teatre Victòria, Barcelona, i al Teatro
de la Maestranza, Sevilla, el 28 de febrer de 1994.
Roberto Zucco, de Bernard-Marie Koltès, direcció Lluís Pasqual, espai
escènic, vestuari i imatge gràfica Frederic Amat, Companyia Teatre Lliure,
estrenada l’11 de setembre de 1993 al Palau de l’Agricultura i presentat
després al Teatre Mali de San Petersburg, a Venècia i a París.
El jardiner, Gelabert-Azzopardi Companyia de Dansa, espai escènic i
vestuari Frederic Amat, estrenat el 19 de novembre de 1993 al Mercat de les
Flors.
Imatge gràfica dels 5 anys de l’Associació d’Espectadors del Teatre Lliure,
1993.
Acció postal a J. V. Foix, plaça del Monestir de Pedralbes, Barcelona, 1993.
Acció homenatge a Joan Miró i J. V. Foix, interpretada per Joan Baixas,
FAD, Barcelona, 1993.
Imatge gràfica del GREC Festival de Barcelona, 1995.
Els bandits, de Friedrich von Schiller, direcció Lluís Homar, espai escènic i
imatge gràfica Frederic Amat, Companya Teatre Lliure, estrenada el 20 de
setembre de 1995 al Mercat de les Flors.
Haciendo Lorca, de Federico García Lorca, direcció i versió Lluís Pasqual,
espai escènic i cartell Frederic Amat, estrenada el 18 d’abril de 1996 al
Teatro Lope de Vega de Sevilla i el 26 d’abril al Teatro María Guerrero,
Madrid.
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Pepita Jiménez, d’Isaac Albéniz, direcció Lluís Homar, direcció musical
Josep Pons, espai escènic i vestuari Frederic Amat, Companyia i Orquestra
de Cambra Teatre Lliure, estrenada el 26 de juliol de 1996 al Festival Castell
de Peralada i al Teatro de la Zarzuela de Madrid el 17 d’octubre.
Zumzum-ka, idea i direcció Cesc Gelabert i Frederic Amat, coreografia Cesc
Gelabert, espai escènic i imatge gràfica Frederic Amat, vestuari Frederic
Amat i Lydia Azzopardi, música Pascal Comelade, estrenada el 24 de juny
de 1998 al Palacio de Carlos V al Festival de Granada i al Teatre Lliure el 24
de juliol dins del Festival GREC.
Tot esperant Godot, de Samuel Beckett, direcció Lluís Pasqual, espai
escènic i imatge gràfica Frederic Amat, estrenada al Teatre Lliure el 10 de
febrer de 1999.
Oedipus Rex, llibret Jean Cocteau, música Ígor Stravinski, direcció escènica i
banda visual Frederic Amat, direcció musical Josep Pons, espai escènic
Frederic Amat, Mariona Omedes i Carolina López, vestuari Frederic Amat i
Antoni Miró, estrenat el 29 de juny de 2001 al Palacio de Carlos V de
Granada dins del Festival Internacional de Música y Danza de Granada.
Preludis, coreografia i interpretació Cesc Gelabert, imatges i espai escènic
Frederic Amat, música de Bach, Chopin, Debussy, Mompou i Carles Santos,
estrenada a el 13 de febrer de 2002 al Hebbel Theater de Berlín i al Teatre
Lliure el 14 de març.
Les mil i una nits, dramatúrgia i adaptació Joan Font i Luisa Hurtado, direcció
Joan Font, companyia Comediants, espai escènic, vestuari i cartell Frederic
Amat, estrenada als Jardines del Alcázar del Córdova el 10 de juliol de 2005,
al Castello Maniace de Siracusa, el 21 de juliol i al Festival Castell de
Peralada el 15 d’agost.
Odiseo y Penélope, versió de Mario Vargas Llosa, direcció Joan Ollé, espai
escènic i imatges projectades Frederic Amat, estrenada el 3 d’agost de 2006
al Festival Teatro Romano de Mèrida.
Blanco, d’Octavio Paz, direcció i imatges projectades Frederic Amat, música
Pascal Comelade, veus d’Octavio Paz, Mario Gas, Lluís Homar i Paco
Ibáñez, estrenat el 6 de desembre de 2007 a Temporada Alta, Festival de
Tardor de Catalunya, Girona/Salt, i al Teatre Lliure el 17 de gener de 2008.
El viaje a Simorgh, òpera amb música i llibret de José María Sánchez-Verdú,
basada en la novel·la Las virtudes del pájaro solitario de Juan Goytisolo,
direcció musical de Jesús López Cobos, direcció escènica, espai escènic i
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cartell Frederic Amat, coreografia Cesc Gelabert, estrenada el 4 de maig de
2007 al Teatro Real de Madrid.
Los siete pecados capitales, de Bertolt Brecht i Kurt Weill, direcció escènica,
espai escènic i cartell de Frederic Amat, estrenada el 17 de març de 2008 al
Teatro Auditorio de Cuenca i el 18 de març al Teatro Arriaga de Bilbao.
Maddalena ai piedi di Cristo, oratori d’Antonio Caldara, concepte i banda
visual de Frederic Amat, direcció musical Stefano Montanari, Accademia
Bizantina, estrenat el 26 de març de 2010 al Teatro Arriaga de Bilbao.
Imatge gràfica del GREC Festival de Barcelona, 2010.
Ki, concepte i direcció Frederic Amat i Cesc Gelabert, coreografia Cesc
Gelabert, espai escènic, vestuari i imatge gràfica Frederic Amat, estrenada a
Yamaga, Japó, el 4 de juny de 2010 i al Teatre Lliure el 2 de juliol dins del
GREC Festival de Barcelona.
Pluja de sang (2010), mural ceràmic de Frederic Amat al Teatre Lliure de
Gràcia.
Kojima / Amat / Chicuelo, espectacle de Shoji Kojima, Chicuelo i Frederic
Amat, estrenat el 26 de maig de 2012 al Mercat de les Flors.
Portada del programa del Teatre Lliure per la temporada 2012-13.
Pedra, perfomance-diàleg transoceànic en connexió a temps real de Frederic
Amat des de l’Arts Santa Mònica, Barcelona, i Arnaldo Antunes des de São
Paulo, tramés per l’Anella Cultural, 13 de desembre de 2012.
Moby Dick, un viatge pel teatre, dramatúrgia Marc Artigau, direcció Juan
Carlos Martel Bayod, imatges i espai escènic Frederic Amat, estrenada al
Teatre Lliure el 12 de novembre de 2013.
Finale di partita, de Samuel Beckett, direcció Lluís Pasqual, espai escènic i
vestuari Frederic Amat, estrenada el 9 de juny de 2014 al Teatro Nuovo di
Napoli.
El testamento de María, adaptació de la novel·la de Colm Tóibín, direcció i
adaptació Agustí Villaronga, espai escènic Frederic Amat, estrenada a la
Capella del MACBA dins del GREC Festival de Barcelona el 17 de juliol de
2014 i al Teatre Lliure el 5 de març de 2015.

més informació
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Els bandits (1995) © Ros Ribas

El testamento de María (2014) © F.A.
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curadoria
Antonio Monegal
És catedràtic de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada del
Departament d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. Doctor per
Harvard University (1989), ha ensenyat a Cornell, Harvard, Princeton i
University of Chicago. És autor de Luis Buñuel de la literatura al cine: Una
poética del objeto (Anthropos, 1993) i En los límites de la diferencia: Poesía e
imagen en las vanguardias hispánicas (Tecnos, 1998), editor de les obres de
García Lorca El público y El sueño de la vida (Alianza, 2000) i del guió Viaje a
la luna (Pre-Textos, 1994), i coordinador de Literatura y pintura (Arco/Libros,
2000) i Política y (po)ética de las imágenes de guerra (Paidós, 2007). Va ser
un dels comissaris de l’exposició “En Guerra” al CCCB l’any 2004. Dirigeix el
Grup de Recerca en Literatura Comparada de la UPF i coordina el programa
de doctorat en Humanitats. De 2009 a 2013 va ser vicepresident del Consell de
Cultura de Barcelona i president del seu Comitè Executiu.
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