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Des del Servei Educatiu un any més volem apostar per apropar les arts escèniques als alumnes de secundària i 
batxillerat a partir de la relectura dels clàssics i el compromís amb la creació contemporània, amb una progra-
mació oberta. Volem donar les bases als joves per tal que es creïn la seva pròpia mirada, perquè esdevinguin 
espectadors crítics. Els convidem a reflexionar sobre la societat en què vivim apropant-los a les arts escèniques 
d’una forma educativa i lúdica alhora.

UN TEATRE D’ART PER A TOTHOM. També per a la comunitat educativa hi ha un ampli 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.

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

Consulteu les fitxes pedagògiques dels espectacles al nostre web. www.teatrelliure.com

VICTÒRIA D’ENRIC V
de William Shakespeare
versió i direcció Pau Carrió
Gràcia. de l’1 al 26 d’octubre
Funció escolar: dimecres 15/10 a les 16:30h.

KRUM 
de Hanoch Levin
direcció Carme Portaceli
Gràcia. del 13 novembre al 7 de desembre

MISÁNTROPO
de Molière
versió lliure i direcció Miguel del Arco
Montjuïc. del 25 de novembre al 7 de desembre

EL REI LEAR
de William Shakespeare
direcció Lluís Pasqual
Montjuïc. del 15 de gener al 22 de febrer

MI GRAN OBRA
(UN PROYECTO AMBICIOSO)
creació i direcció David Espinosa
Montjuïc/Sala de lectura. del 20 al 25 de gener
Funcions escolars de dimarts a dijous a les 10:30h.

SOMNI AMERICÀ
a partir d’Arthur Miller, Eugene O’Neill, William 
Saroyan, John Steinbeck i Tennesse Williams
dramaturgia i direcció Oriol Tarrasón
Gràcia. del 29 de gener a l’1 de març

JOC DE MIRALLS
d’Annie Baker
direcció Juan Carlos Martel Bayod
Montjuïc/Espai Lliure. 11 de febrer a 15 de març

EL CURIÓS INCIDENT DEL GOS A MITJANIT
a partir de la novel·la de Mark Haddon
adaptació Simon Stephens
direcció Julio Manrique
Gràcia. del 9 d’abril al 10 de maig

TOT PELS DINERS. MAMMÓN
creació i direcció Nao Albet i Marcel Borràs
Montjuïc/Espai Lliure. del 10 al 26 d’abril

TOT PELS DINERS. CLEÒPATRA
creació i direcció Iván Morales
Montjuïc/Espai Lliure. del 6 al 24 de maig

TOT PELS DINERS. L’ONZENA PLAGA
dramatúrgia Victòria Szpunberg
creació i direcció David Selvas
cia. La Kompanyia Lliure
Montjuïc/Espai Lliure. del 4 al 21 de juny

UN ENEMIC DEL POBLE
de Henrik Ibsen
versió lliure de Juan Mayorga i Miguel del Arco
direcció Miguel del Arco
Montjuïc. del 28 de maig al 21 de juny



Les activitats educatives contribueixen a formar els alumnes com a alguna cosa més que «bons espectadors» i 
proposa les primeres llavors per al diàleg, l’associació d’idees, l’esperit crític, el debat, l’empatia i la capacitat 
d’expressar-se.

EL LLIURE VA A LES AULES
n  PREPARA’T PER A LA FUNCIÓ 
La responsable del Servei Educatiu ve al vostre centre d’ensenyament a fer una sessió preparatòria de l’espectacle 
que vindreu a veure.
L’activitat consta d’una breu explicació de la història del Teatre Lliure i d’una altra de l’obra que heu triat, a 
partir del text, de l’autor, dels personatges o de l’escenografia, utilitzant material gràfic i/o audiovisual de suport.

A qui va dirigida? Educació secundària obligatòria 1r. i 2n. cicle (12-14 i 14-16 anys) i Batxillerat (16-18 anys) 
de la ciutat de Barcelona.
Nombre màxim d’assistents per torn Grup classe (25 persones)
Horari En hores convingudes (de dilluns a divendres al matí)
Durada aproximada 1h.
Preu Gratuït

* El professor/a s’ha de quedar a l’aula durant l’activitat. 
L’activitat es realitzarà sempre que l’activitat del teatre ho permeti.

VISITA EL TEATRE LLIURE
n  ITINERARIS TEATRALS 
Es fa una visita guiada a les instal·lacions del Teatre Lliure de Montjuïc, amb una explicació de la història del 
teatre i de l’edifici. Es coneixen els diversos espais i s’assisteix a una funció. 

n  TROBADES TEATRALS A LA CARTA 
Es fa una visita guiada a les instal·lacions del teatre, amb explicació històrica inclosa, que s’acaba amb una 
trobada amb algun professional de l’escena (director, intèrpret, escenògraf, tècnic) que explica detalladament 
quin és el seu paper al món teatral i en concret al Lliure. Les Trobades s’acaben definint amb el professor/a en 
funció de les necessitats educatives i de l’espectacle en curs.

A qui van dirigides? Educació secundària obligatòria 1r. i 2n. cicle (12-14 i 14-16 anys) 
i Batxillerat (16-18 anys).
Nombre màxim d’assistents per torn De 25 a 30 persones
Horari En hores convingudes (pels Itineraris, abans de la funció).
Durada aproximada 1h.
Preus Itineraris 1q per alumne. Trobades 3q per alumne.

* La visita és una activitat complementària a l’assistència a l’espectacle en curs. 
L’activitat es realitzarà sempre que l’activitat del teatre ho permeti.

ACTIVITATS PER A SECUNDÀRIA
I BATXILLERAT



 
ESPECTACLES RECOMANATS

VICTÒRIA D’ENRIC V
de WILLIAM SHAKESPEARE versió i direcció PAU CARRIÓ

intèrprets Pep Ambrós, Laura Aubert, Javier Beltrán, Paula Blanco, Pau Carrió, Pol López, Albert Prat, 
Mima Riera, Maria Rodríguez, David Verdaguer i Arnau Vallvé

coproducció Teatre Lliure i Grec 2014 Festival de Barcelona 

La història d’Enric és la d’un príncep allunyat de la cort i amb companys de reputació dubtosa, de qui ningú, ni 
tan sols el seu pare, no espera gran cosa com a futur rei.  Encara jove, és coronat hereu d’una Anglaterra amb 
les arques buides. I atiat per l’església, decideix  emprendre un guerra per reclamar els antics drets dinàstics al 
tron de França. Tot i els pronòstics en contra, la guanya i passa a ser considerat un heroi. Però què en treu, de 
la victòria?
L’èpica de la guerra, la derrota i el triomf inunden la nostra educació, l’oci, l’economia, la política i la vida 
pública. Per què ens atrau tant vèncer? Val la pena viure per guanyar? La victòria és un bon objectiu comú? Ens 
hem de construir nosaltres mateixos a partir de la victòria sobre els altres? Què hi perdem i què hi guanyem en 
el camí del triomf?

GRÀCIA  DE L’1 AL 26 D’OCTUBRE



 
ESPECTACLES RECOMANATS

ÀREES EDUCATIVES
Literatura universal, ciències socials,llengua,  educació plàstica i visual, música i ètica. 

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
Història, abús de poder, la guerra, l’amistat i les traïcions.

EDAT RECOMANADA
Segon cicle de secundària i batxillerat.

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



 
ESPECTACLES RECOMANATS

KRUM
de HANOCH LEVIN direcció CARME PORTACELI

intèrprets Pere Arquillué, Rosa Boladeras, Ferran Carvajal, Lluïsa Castell, Jordi Collet,Gabriela Flores,
Carme González, Oriol Ginart, Pepa López, Joan Negrié Takhti i Albert Pérez

coproducció Teatre Lliure, Factoria Escènica Internacional i Grec 2014 Festival de Barcelona 

Després de La nostra classe, Carme Portaceli ens obre la porta a Hanoch Levin, l’autor més important d’Israel, 
dramaturg, director i poeta. Un retrat irrevocable de la condició humana que traspassa totes les fronteres.

Krum (“crosta” en hebreu), l’antiheroi de Hanoch Levin, torna a casa amb la maleta buida després d’una llarga 
absència. No ha triomfat, no s’ha casat, no ha fet diners, no n’ha tret res.
Quan arriba a casa, aquell món que ell s’havia pintat interiorment, un món idíl·lic, és totalment diferent, sense 
somnis, paralitzat, apàtic. 
Un ésser que veu el món com una posada en escena plena de les seves pors, de les seves fantasies. Un retrat 
impressionant i ple de sentit de l’humor d’un petit món poblat per tots nosaltres.
Carme Portaceli

GRÀCIA  DEL 13 DE NOVEMBRE AL 7 DE DESEMBRE



 
ESPECTACLES RECOMANATS

ÀREES EDUCATIVES
Ciències socials, educació plàstica i visual, música, tecnologia i ètica. 

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
Ens parla de la condició humana, de les relacions humanes, de les pors i les valenties.

EDAT RECOMANADA
Segon cicle de secundària i batxillerat.

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



 
ESPECTACLES RECOMANATS

MISÁNTROPO
de MOLIÈRE versió lliure i direcció MIGUEL DEL ARCO

intèrprets Israel Elejalde, Bárbara Lennie, José Luis Martínez, Miriam Montilla, Manuela Paso, Raúl Prieto 
i Cristóbal Suárez 

coproducció Kamikaze Producciones, Teatro Español de Madrid i Teatro Calderón de Valladolid 

L’Alcestes, el nostre protagonista, vol, anhela viure en la veritat. Vol ser honest i sincer i que els altres ho siguin 
amb ell. Però, com qualsevol ésser humà, està carregat de contradiccions. Són aquestes contradiccions, i la seva 
incapacitat per trobar el terme mig que el deixi viure, allò que el porta a retirar-se al desert pel qual clama des de 
la primera conversa amb el seu amic Filint.
L’Alcestes lliura una lluita desesperada que m’emociona profundament. Potser per la passió dels seus actes en 
una època laxa com la nostra, en què sembla que s’imposa el “tot s’hi val”. En la qual cada vegada costa més 
distingir allò que està bé d’allò que està malament i, per tant, es difumina la idea de què és la llibertat. En què, 
a força de no voler que les coses siguin blanques o negres, tot s’ha tornat gris. L’Alcestes posa en perill la seva 
integritat per defensar la veritat. Perquè no s’acomoda a la ficció imperant i perquè està disposat a perdre-ho tot 
per defensar allò en què creu. Potser té raó o potser no. Del que estic segur, desgraciadament, és que no conec 
gaires homes com ell.
Miguel del Arco

MONTJUÏC  DEL 25 DE NOVEMBRE AL 7 DE DESEMBRE



 
ESPECTACLES RECOMANATS

ÀREES EDUCATIVES
Literatura universal,  llengua, ciències socials, educació plàstica i visual, música, tecnologia, ètica. 

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
Història de la literatura universal, les relacions humanes, la cerca de la veritat, les contradiccions de la vida, 
el sentiment i la raó, el que és fals i el que és real.

EDAT RECOMANADA
Segon cicle de secundària i batxillerat.

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



 
ESPECTACLES RECOMANATS

EL REI LEAR
de WILLIAM SHAKESPEARE direcció LLUÍS PASQUAL 
direcció musical DANI ESPASA 

intèrprets Jordi Boixaderas, Jordi Bosch, Laura Conejero, Núria Espert, Míriam Iscla, Teresa Lozano, 
Julio Manrique i David Selvas (resta de repartiment en curs)

producció Teatre Lliure 

Núria Espert és Lear dirigida per Lluís Pasqual. Cada vegada que, com a espectadors, acompanyem les desventures 
del vell rei, ens emocionem i se’ns encongeix el cor davant de la misèria i la grandesa que poden habitar al mateix 
temps les nostres ànimes. L’amor és un motor, potser el motor de la nostra vida, i sense ell seríem eixorcs, orfes. 
És cert. Però l’amor no fa desaparèixer la crueltat ni la vilesa ni la indiferència, que també es troben a l’arrel més 
profunda del nostre esperit, capaç de provocar el dolor més insuportable a qualsevol dels nostres semblants, fins 
i tot dels més propers, pares, fills, germans...
Lluís Pasqual

MONTJUÏC  DEL 15 DE GENER AL 22 DE FEBRER



 
ESPECTACLES RECOMANATS

ÀREES EDUCATIVES
Literatura universal, llengua, ciències socials, educació plàstica i visual, música i ètica.

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
L’amor, la condició humana, la grandesa i la misèria humana.

EDAT RECOMANADA
Segon cicle de secundària i batxillerat.

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



 
ESPECTACLES RECOMANATS

MI GRAN OBRA (UN PROYECTO AMBICIOSO)
creació i direcció DAVID ESPINOSA  

intèrprets David Espinosa i cia. Hekinah Degul

coproducció El Local Espacio de Creación i el Centre d’Arts Escèniques de Terrassa 

David Espinosa ens presenta un espectacle de gran format a escala petita. Juguem amb la falta de pressupost, 
la precarietat i l’opulència?
 
Mi gran obra és el que jo faria si tingués un pressupost il·limitat, el teatre més gran del planeta, tres-cents 
actors en escena, una orquestra militar, una banda de rock, animals, cotxes i un helicòpter. Mi gran obra és una 
utopia. La realitat en què sempre ens hem mogut com a artistes es caracteritza per la precarietat i l’escassetat 
de mitjans, i precisament en els nostres treballs sempre hem posat l’accent en això: enginyar mecanismes per 
resoldre la falta de recursos, convertir la necessitat en virtut, subratllar les carències per potenciar el fracàs com a 
interès i motor de la creació. A Mi gran obra ens plantegem construir un espectacle de gran format sense estalviar 
despeses, desenvolupar totes les idees que tinguem per més cares que puguin ser, amb material i amb un equip 
artístic il·limitat. Però és clar, amb un lleu matís: a escala. És a dir, pensant en gran i fent-ho en petit, fent servir 
plantejaments i tècniques pròpies d’un arquitecte.

MONTJUÏC - SALA DE LECTURA  DEL 20 AL 25 DE GENER



 
ESPECTACLES RECOMANATS

ÀREES EDUCATIVES
Educació plàstica i visual, música, tecnologia, ètica.

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
Com treballar en petit format: els pocs recursos i l’escassetat de mitjans fan que la nostra imaginació 
es posi a prova.

EDAT RECOMANADA
Segon cicle de secundària i batxillerat.

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



 
ESPECTACLES RECOMANATS

SOMNI AMERICÀ
a partir d’ARTHUR MILLER, EUGENE O’NEILL, WILLIAM SAROYAN, 
JOHN STEINBECK i TENNESSEE WILLIAMS 
dramatúrgia i direcció ORIOL TARRASÓN
cies. LES ANTONIETES & LA KOMPANYIA LLIURE  

intèrprets Pep Ambrós, Laura Aubert, Paula Blanco, Javier Beltrán, Annabel Castan, Mireia Illamola, Pol López, 
Arnau Puig, Bernat Quintana, Mima Riera i David Verdaguer

producció Teatre Lliure

Les Antonietes i La Kompanyia Lliure s’han ajuntat per fer la travessa dels grans autors dramàtics nord-americans 
del segle xx. A Amèrica tothom pot triomfar, si no el desperten del somni.
 
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 al nostre món?
Oriol Tarrasón

GRÀCIA  DEL 29 DE GENER A L’1 DE MARÇ



 
ESPECTACLES RECOMANATS

ÀREES EDUCATIVES
Història contemporània, literatura universal, filosofia,  educació plàstica i visual, música, tecnologia, ètica.

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
La història contemporània de l’Amèrica dels anys 20, la condició humana, les competències i l’abús de poder, 
la transformació de la societat.

EDAT RECOMANADA
Segon cicle de secundària i batxillerat.

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



 
ESPECTACLES RECOMANATS

JOC DE MIRALLS
d’ANNIE BAKER direcció JUAN CARLOS MARTEL BAYOD   

intèrprets Aina Clotet, Eduard Farelo, Amparo Fernández, Jordi Martínez i Elena Tarrats

producció Teatre Lliure 

Juan Carlos Martel porta a escena la nord-americana Annie Baker en una de les 10 millors peces del 2009 segons 
el New York Times, el Time Out i el New Yorker, i premi Obie 2010 al millor text teatral nou. Contemporània, 
absorbent, tendra i divertida.
Cinc persones que se senten perdudes participen en unes classes de teatre en un centre cívic, buscant alguna 
cosa que doni sentit a les seves vides. Sis setmanes fent teatre els faran canviar?
 
Com pot ser que una dramaturga tan jove hagi sacsejat el panorama teatral dels Estats Units amb una obra 
aparentment tan simple com una classe de teatre? I és que l’obra de l’Annie és això, unes classes de teatre en 
una mena de petit centre cívic amb gent que, per un motiu o altre, necessiten expressar-se d’una altra manera 
fora de l’habitual per sortir del punt on  han arribat no se sap com. Una comèdia que utilitza el teatre com a 
teràpia indirecta.

MONTJUÏC - ESPAI LLIURE  DE L’11 DE FEBRER AL 15 DE MARÇ



 
ESPECTACLES RECOMANATS

ÀREES EDUCATIVES
Ciències socials, història contemporània, literatura universal, educació plàstica i visual, música, tecnologia, 
ètica.

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
Les relacions humanes, l’abús de poder, la família, les falses aparences.

EDAT RECOMANADA
Segon cicle de secundària i batxillerat.

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



 
ESPECTACLES RECOMANATS

EL CURIÓS INCIDENT DEL GOS A MITJANIT
a partir de la novel·la de MARK HADDON adaptació SIMON STEPHENS 
direcció JULIO MANRIQUE 

intèrprets Mireia Aixalà, Ivan Benet, Xavi Boada, Cristina Genebat, Pol López, Marta Marco, Norbert Martínez 
i Xavi Ricart 

producció Teatre Lliure 

aquesta peça es presenta per gentilesa de Warner Bros. Entertainment.

Adaptació teatral de la famosa novel·la de Mark Haddon premi Whitbread 2003, premi Guardian, premi 
Commonwealth Writers, amb més de 2 milions d’exemplars venuts el primer any, i considerada una de les 5 
millors novel·les juvenils pels votants de la campanya d’alfabetització de la BBC. El protagonista és un noi de 
15 anys, “un matemàtic amb alguns problemes de conducta”, que s’enfronta a un misteri per resoldre. Britànic 
100% sota la direcció de Julio Manrique.

GRÀCIA  DEL 9 D’ABRIL AL 10 DE MAIG



 
ESPECTACLES RECOMANATS

En Christopher Boone és un noi extraordinari. És extraordinàriament intel·ligent, li agraden les matemàtiques i 
observar el cel, de nit, imaginant que algun dia viatjarà per l’univers dins una nau espacial.
En Christopher Boone és un noi diferent. La gent el confon sovint, perquè sovint sembla que les persones tenen 
la mania de dir coses diferents d’allò que en realitat estan dient.
En Christopher Boone, com un petit Sherlock Holmes, s’entestarà a resoldre el misteriós assassinat d’en 
Wellington, el gos dels seus veïns.
En Christopher Boone, com un petit Ulisses, s’atrevirà a creuar, per primer cop, l’oceà de pors i obstacles i 
confusió i soroll que el separen del món i agafarà un tren, per primera vegada a la seva vida, per tal d’arribar a 
Londres fugint d’una mentida.
En Christopher Boone és el meu heroi. Un d’ells, almenys. I espero que passi a ser-ne, també, un dels vostres.
Julio Manrique

ÀREES EDUCATIVES
Literatura universal, llengua, ciències, educació plàstica i visual, música, ètica. 

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
Les relacions humanes, l’amor, els herois, la família, superació de les pors i des obstacles de la vida, l’alteritat, 
la diferència i la inclusió.

EDAT RECOMANADA
Primer i segon cicle de secundària i batxillerat.

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



 
ESPECTACLES RECOMANATS

TOT PELS DINERS. MAMMÓN
creació i direcció NAO ALBET i MARCEL BORRÀS 

intèrprets Nao Albet, Javier Beltrán, Paula Blanco, Marcel Borràs i Mima Riera

producció executiva La Brutal
coproducció Teatre Lliure i La Brutal

La crisi ha posat de moda que parlem més de diners. Però ho fem realment? Quina relació tenim amb els diners? 
Quin valor els donem en el nostre dia a dia? En som esclaus o són sovint l’excusa per convertir-nos-hi? Els diners 
són potser el nostre últim tabú?
Per mirar de trencar-lo, hem demanat a cinc creadors, Nao Albet, Marcel Borràs, Iván Morales, David Selvas i 
Victòria Szpunberg, que facin tres propostes sota el mateix signe: estem disposats a fer-ho tot pels diners?

“Disputes d’odi i de sang tot anhelant supremacia, tots morts jaureu al fang quan el sol acomiadi el dia.”
Prop de l’antiga Khalpe (l’actual Alep), al bell mig d’una vall plena de coves a vessar de pedres precioses, tres 
famílies conviuen en harmonia, admirant la bellesa natural d’aquests minerals tal com els nens contemplen el 
caminar d’un cavall: sense voler dominar-ne cap petjada. Però amb l’arribada d’un home misteriós, la pau és 
alterada i apareixen odis i rancúnies entre els hereus de cada família.
Mammó, que en arameu significa «riquesa» i en hebreu «tresor», és per als cristians el dimoni de l’avarícia i era 
pels fenicis el Déu de la bonança. El relat mitològic d’aquesta figura ens servirà per abordar la qüestió de la Síria 
actual, un país immers en una de les guerres més cruels del nostre segle.

MONTJUÏC - ESPAI LLIURE  DEL 10 AL 26 D’ABRIL



 
ESPECTACLES RECOMANATS

ÀREES EDUCATIVES
Economia, sociologia, història, llengua, educació plàstica i visual, música, ètica. 

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
Les relacions humanes, temes bèl·lics i econòmics, les causes i les conseqüències econòmiques que porten un 
país a la guerra, el conflicte entre el deure i el plaer.

EDAT RECOMANADA
Primer i segon cicle de secundària i batxillerat.

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



 
ESPECTACLES RECOMANATS

TOT PELS DINERS. CLEÒPATRA
creació i direcció IVÁN MORALES 

intèrprets Irene Escolar i Andrés Herrera (resta de repartiment en curs)

producció executiva La Brutal
coproducció Teatre Lliure i La Brutal

El temps ha passat massa ràpid. Els romans es van follar els egipcis; el gots i els visigots, els romans. I ara 
tots som mongols. Però tothom ho respecta, això, i jo no li tindré cap descortesia, no senyor, ella continua sent 
Cleòpatra i, encara que sigui com a dona de fer feines, she’s working on the pyramids tonight.
Cleòpatra li deien, i ella somreia com una esfinx. Per tant, Cleòpatra li va quedar. I pel que fa a mi, si així no deixa 
mai de somriure, serà per sempre Cleòpatra.

MONTJUÏC - ESPAI LLIURE  DEL 6 AL 24 DE MAIG



 
ESPECTACLES RECOMANATS

ÀREES EDUCATIVES
Economia, sociologia, història, llengua, educació plàstica i visual, música, ètica. 

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
Les relacions humanes, les causes i les conseqüències de les crisis econòmiques.

EDAT RECOMANADA
Primer i segon cicle de secundària i batxillerat.

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



 
ESPECTACLES RECOMANATS

TOT PELS DINERS. L’ONZENA PLAGA
dramatúrgia VICTÒRIA SZPUNBERG creació i direcció DAVID SELVAS
 

intèrprets Laura Aubert, Javier Beltrán, Paula Blanco, Pol López, Mima Riera, David Selvas i David Verdaguer

producció executiva La Brutal
coproducció Teatre Lliure i La Brutal

Una parella, que no es pot separar per qüestions econòmiques, intenta mantenir una aparença de normalitat fins 
que un element tòxic surt a la llum i revela la podridura de la seva quotidianitat més íntima.
Aquesta obra no vol parlar de la parella, sinó de com l’estructura mercantil ho destrueix tot. Quan arriba l’onzena 
plaga, no et queda més remei que tancar bé les persianes, posar-te el Messies de Händel i cridar ben fort.

MONTJUÏC - ESPAI LLIURE  DEL 6 AL 21 DE JUNY



 
ESPECTACLES RECOMANATS

ÀREES EDUCATIVES
Economia, història, llengua, educació plàstica i visual, música, ètica.  

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
Les relacions humanes, les causes i les conseqüències de la crisi econòmica, la necessitat i la por.

EDAT RECOMANADA
Primer i segon cicle de secundària i batxillerat.

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


