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EN EL MOMENT EN QUÈ ESCRIC AQUESTES 
paraules, els ciutadans d’aquestes con-
trades haurem acabat de passar la pri-
mera de les campanyes electorals que 
precediran, durant els propers vuit me-
sos, els quatre tipus d’eleccions que es 
produiran aquest any, els resultats de 
les quals portaran sens dubte canvis que 
afectaran molt essencialment les nostres 
vides, mentre esperem més que mai que 
aquests canvis siguin per millorar-les. 
Alguns d’aquests canvis ja s’han pro-
duït. Simplificant, podríem dir que una 
part del poder ja ha tornat a les mans 
de l’esquerra. Una esquerra amb un aire 
més humanista. I això és una bona notí-
cia per a la Cultura. No hi ha dubte que, 
de resultes de la crisi, alguns han apro-
fitat per intentar anestesiar una part del  

cervell dels ciutadans i, per tant, una 
part de l’ànima i també del cos (si no, per 
què tants articles a la premsa, sobretot  
estrangera, sobre l’estrès i les conseqüèn-
cies psíquiques i físiques de la crisi?). 
Però pel que sembla, l’esperança i fins i 
tot la desesperança ens proporcionen una 
força desconeguda per poder exigir enca-
ra, amb el nostre vot, unes condicions de 
vida millors per a una majoria de ciuta-
dans. Passi el que passi, el que és segur 
és que, durant aquests vuit mesos en què 
patirem el trànsit del calendari gregorià a 
l’electoral, hi haurà soroll, molt de soroll: 
a les cases, a les televisions, al carrer… 
Això coincidirà amb la darrera tempora-
da del nostre mandat i amb l’inici de la 
següent, la primera del nou encàrrec de 
quatre anys que aquest equip de direc-

ció ha rebut del Patronat de la Fundació  
Teatre Lliure. També una gran part 
d’aquesta temporada 15/16 entra ja de 
ple en l’any que podrem commemorar 
el quaranta aniversari de la fundació del 
Lliure. Em sembla, doncs, que en aquests 
moments tan sorollosos ha arribat per a 
nosaltres el temps del silenci que porta a 
la reflexió, a l’autocrítica, a fer una mira-
da serena al nostre passat des del 1976 
i, especialment, a aquests quatre darrers 
anys, des de l’any 2011, quan va comen-
çar el nostre primer mandat i també allò 
que tots hem anomenat ‘la crisi’.
Durant aquestes quatre temporades, si 
ho hem de resumir, podríem dir que el 
Lliure ha volgut, més que mai, intentar 
avançar-se als desitjos dels espectadors 
confegint una programació que dialogués 

UN TEMPS
PER A CADA COSA

“El que sé és que un teatre no pot 
parar mai de créixer perquè s’atura.  
I un teatre aturat es mor.”

s
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amb el ciutadà i amb les seves inquie-
tuds, encarant-lo i enfrontant-lo amb si 
mateix sense deixar d’acompanyar-lo i 
confortar-lo en aquests temps difícils.  
I paral·lelament, hem fet tot el possible 
per convertir-nos en una eina porosa i 
elàstica per poder caminar al mateix ritme 
que la societat i els seus artistes, i amb 
prou agilitat per canviar el pas cada vegada  
que calgués.
La realitat econòmica que hem viscut ens 
ha fet adoptar gairebé exclusivament una 
dinàmica de producció (qui ho havia de 
fer, sinó?) i el públic, igual de resistent 
que nosaltres, ens ha seguit i hem obtin-
gut bons resultats artístics i d’audiència 
que han contribuït, a més, a apaivagar 
en alguns moments el malviure de molts 
professionals i molt diversos. Però hem 

arribat a un sostre: la temporada 14/15 
el Lliure haurà ofert als espectadors 526 
funcions. Potser és cert que sempre es 
pot perseverar en el mateix camí per 
millorar. No ho sé. El que sé és que un  
teatre no pot parar mai de créixer perquè 
s’atura. I un teatre aturat es mor. I quan 
parlo de créixer, no parlo de quantitat 
sinó de l’aprofundiment en el paper ètic 
i estètic que un teatre públic ha d’exercir 
en el teixit ciutadà i teatral de la nostra 
col·lectivitat. La dinàmica que hem fet 
servir fins ara ha estat la pròpia d’una 
‘economia de guerra’, però això té el perill 
d’un edifici sense fonaments. És cert que 
el Lliure comença a tenir una arrel prou 
fonda per mantenir dreta la bastida, i així 
s’ha fet palès en els resultats obtinguts. 
Però això ha estat possible justament per-

què el Lliure s’ha repensat moltes vega-
des com a teatre públic, i ara toca fer-ho 
una vegada més. Així ens ho exigim.
Durant tota la temporada vinent, volem 
oferir, a més de la programació i les  
activitats que l’acompanyen, una sèrie 
de fòrums de reflexió teòrica i un seguit 
de tallers de reflexió pràctica que consti-
tueixin un gran intercanvi entre el Lliure  
i la societat en una variada represen-
tativitat dels seus components, dels 
quals surtin idees i vectors nous per al  
nostre futur pròxim que puguin redefi-
nir el paper d’un teatre públic avui, en 
la nostra societat. Diu la Bíblia que hi 
ha “un temps per a cada cosa”. Per a  
nosaltres, ha arribat el moment de pensar.  
En col·lectiu i en futur. n
Lluís Pasqual
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ARA QUE PROVO D’EXPLICAR-ME I  
explicar-vos la temporada, em vénen al 
pensament, perquè el record que en tinc 
és molt viu, unes paraules d’Eduardo Ga-
leano que toquen molt de prop la nostra 
vida i el teatre: “Tant de bo tinguéssim 
el coratge per estar sols i la valentia per 
arriscar-nos a estar junts”.
La temporada 2015/16 és, d’una banda, 
el fruit de moltes complicitats artístiques 
que s’han anat produint en les quatre 
anteriors i, de l’altra, com no podria ser 
d’altra manera, conté una bona part de 
les inquietuds, de les preguntes que han 
de ser la llavor que nodrirà una bona part 
dels fils de la nostra programació futura. 
Una temporada amb 31 espectacles, 20 
dels quals són d’autoria contemporània. 
Una temporada que conté una mirada for-
tament política de la societat, correcta i, 
en molts casos, benèficament incorrecta. 
Com que la primera de les complicitats 
ens la marquen els espectadors, tornem 
a programar El rei Lear, El curiós incident 
del gos a mitjanit i Rhum perquè en tots 
tres casos les entrades es van exhaurir 
amb molta rapidesa, com només acos-
tuma a passar amb alguns fenòmens del 
món de la música rock. I per tant, és 
obligat correspondre a la complicitat i tor-
nar-los a fer, sabent que –misteris del tea-
tre– de vegades és més complex remuntar 
un espectacle que fer-lo néixer!
El diàleg amb els artistes que ens van 
acompanyar en l’imaginari viatge d’anada 
Barcelona-Buenos Aires de la temporada 
que ara acabem té un viatge de tornada 
en l’espectacle que hem coproduït amb 
la companyia T de teatre i que obrirà la 
Sala Fabià Puigserver, Premis i càstigs, 
dirigit per l’argentí Ciro Zorzoli, un crea-
dor que sembla portar per equipatge la 
força i l’energia del teatre i de la ciutat 

que l’han vist néixer. També ens van vi-
sitar els napolitans: ens van quedar les 
ganes que Toni Servillo tornés a trepitjar 
l’escenari del Lliure i així ho farà amb La 
parola canta, i ens van fer renéixer el de-
sig de passar uns quants mesos amb les 
paraules i la poesia d’Eduardo de Filippo: 
així ho farem amb dos dels seus textos, 
un de joventut –Home i senyor– i un de 
maduresa –La gran il·lusió.
Se n’hi afegiran d’altres que ja han estat 
en diverses ocasions companys de viat-
ge d’aquests anys, com Jordi Casanovas 
amb el seu darrer espectacle Vilafranca; 
Alberto San Juan, que ens portarà una de 
les propostes del Teatro del Barrio que 
ell tira endavant, en aquest cas El rey, i 
Marc Montserrat ens permetrà estrenar 
la primera versió teatral de Relato de 
un náufrago de Gabriel García Márquez.  
Mario Gas arribarà amb un Pinter inquie-
tant, Invernadero, en la versió d’Eduardo 
Mendoza, i comptarem també amb Pau 
Carrió i Sergi Belbel, que han decidit por-
tar cadascú una gran tragèdia –Hamlet i 
Maria Estuard respectivament– a l’espai 
íntim i fratern del Lliure de Gràcia perquè 
ens puguem agermanar amb uns éssers 
de tanta alçada. I Helena Pimenta, amb 
un dels textos més revolucionaris de tota 
la dramatúrgia europea del segle xvii:  
El alcalde de Zalamea. I José Antonio 
Portillo, que tornarà a desplegar la seva 
poesia per als nostres petits especta-
dors amb la seva Biblioteca de cuerdas y  
nudos, a la qual s’afegirà una nova instal-
lació, la Biblioteca de ruidos y sonidos.  
I als més petits, Joan Arqué els explica-
rà històries ordides per Italo Calvino a El 
baró dels arbres, i també ho farà el Teatro 
delle Briciole, una de les millors compa-
nyies europees de teatre per a infants, a 
Con la bambola in tasca.

Josep Maria Flotats tornarà al Lliure de 
Gràcia, que encara guarda en les seves 
parets les onades de magnífica energia 
del seu Eduard II de l’any 1978, amb un 
text de Jean-Claude Grumberg, Ser-ho o 
no (per acabar amb la qüestió jueva). I 
ens honora que Robert Lepage viatgi a 
Europa amb el seu darrer espectacle 887 
i tingui com a primer port d’arribada a 
l’Estat espanyol la Sala Fabià Puigserver. 
I ens fa molt feliços poder oferir un espai 
a dues actrius com Laia Marull i Clara Se-
gura perquè, cadascuna amb el seu mo-
nòleg i de la mà d’Allegra Fulton i de Marc 
Martínez, ens faran conèixer dues dones 
tan diferents com apassionants amb les 
paraules de dues de les autores contem-
porànies que tenim la sort d’incorporar al 
nostre repertori (Jennifer Tremblay i Marta 
Galán). I més gent que torna, com Llàtzer  
Garcia i la companyia Arcàdia amb la seva 
nova proposta després de La pols, Sota la 
ciutat. Aquesta col·laboració amb les no-
ves companyies és una de les constants 
d’aquests quatre anys (fins a divuit n’han 
passat pel Lliure) que ha donat pas a una 
nova mirada generacional i a un diàleg 
nou amb els nostres espectadors.
El Teatro de la Ciudad és una esplèn-
dida aventura teatral i ciutadana que 
lideren un grup de magnífics artistes,  
cadascú amb la seva mirada però amb 
una proposta que es vol alhora con-
junta i que reuneix amics de la qualitat  
de Miguel del Arco, Alfredo Sanzol,  
Carmen Machi, Andrés Lima, Aitana 
Sánchez-Gijón… i que ens porten en una 
sola proposta tres espectacles: Antígona, 
Medea i Edipo rey, tractats per autors 
contemporanis, que obren un tema que 
voldríem desenvolupar: els mites amb 
què el teatre ha contribuït a la Història de  
la Literatura.

“Tant de bo tinguéssim el coratge per estar sols 
i la valentia per arriscar-nos a estar junts.”

Eduardo Galeano
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AMAT / LLIURE
LA HISTÒRIA DE LA DEDICACIÓ DE  
Frederic Amat al món del teatre està es-
tretament lligada a la història del Teatre 
Lliure. El 28 de març de 1977 es van pre-
sentar a la sala de Gràcia, pocs mesos des-
prés d’inaugurar-la, les seves primeres col-
laboracions amb Cesc Gelabert, Acció 0 i 
Acció U. Aquesta exposició pretén només  
oferir un tast, una mínima antologia visual, 
del diàleg còmplice entre Amat i aquest 
teatre que porta inscrit en el seu nom un 
compromís que l’artista comparteix.
No és un recorregut complet per tots els 
treballs d’Amat per a l’escena, ni pot ser 
tampoc una visió exhaustiva de les seves 
col·laboracions amb el Lliure. Mostra la 
punta de la punta de l’iceberg. Amat ha 
dissenyat escenografies, vestuaris, ob-
jectes, publicacions i cartells, però tam-

bé ha estat director d’escena i ha ideat  
espectacles multimèdia com Oedipus 
Rex, Blanco o Maddalena.
L’exposició es concentra en una selecció 
d’allò que Amat ha aportat al Lliure en els 
darrers vint anys, des de l’escenografia de 
Roberto Zucco (1993), dirigida per Lluís 
Pasqual, coincidint amb allò que el diaris 
de l’època van descriure com “l’ocupació 
del Palau de l’Agricultura” de Montjuïc 
per part del Lliure, abans de la remodela-
ció de la nova seu, fins al muntatge infan-
til Moby Dick, un viatge pel teatre (2013), 
i reuneix produccions tan emblemàtiques 
com Tot esperant Godot, dirigida també 
per Pasqual, les col·laboracions amb Ge-
labert a Zumzum-ka, Preludis i Ki, o la in-
tervenció amb el mural Pluja de sang a la 
reformada sala de Gràcia. n
Antonio Monegal

Un altre fil que estirem per construir una 
reflexió teatral futura és molt més pu-
nyent: aquells fenòmens que agrupem 
sota el nom genèric de violència i poder. 
Amb aquest tema obrirem la nostra tem-
porada amb dos textos de Stefano Massi-
ni: CrecEnUnSolDéu, que ens farà arribar 
Rosa Maria Sardà, i Dona no reeducable, 
encarnat per Míriam Iscla. I amb el ma-
teix tema tancarem la temporada, aques-
ta vegada amb un text irlandès, En veu 
baixa d’Owen McCafferty, un autor també 
nou per a nosaltres i que dirigirà Ferran 
Madico amb Francesc Garrido i Oscar Ra-
badán al repartiment.
Un altre tema que treu el cap per de-
senvolupar-se el 2016, l’any del nostre 
quaranta aniversari, és l’observació dels 
canvis en els comportaments socials i ar-
tístics enfront de les noves realitats paral- 
leles que anem creant i que comencen 
a condicionar fortament la nostra vida. 
Jennifer Haley, amb L’inframón, ens  
fornirà les paraules i les situacions que 
Juan Carlos Martel dirigirà a la sala de 
Gràcia en una coproducció amb el Festi-
val Grec 2016.
D’altra banda, estem preparant tres vet-
llades dedicades a la bellesa de la llengua 
catalana, a través d’alguns dels poemes 
més representatius de la nostra història.
Trenta-un espectacles: 9 produccions 
pròpies noves, 5 noves coproduccions, 3 
reposicions i 14 espectacles convidats.
Hem tornat a omplir les quadrícules 
d’activitat, és a dir, de teatre. I ens dol 
la quantitat de projectes que hem hagut 
de deixar de banda per manca d’espai, 
de mitjans… I així i tot, encara esperem, 
com en les darreres temporades, poder 
fer un forat que ara ens sembla impossi-
ble i acollir aquells bolets inesperats que 
neixen en forma de teatre durant la tem-
porada sense que ningú ho hagi previst, i 
que necessiten un lloc per poder esclatar 
o per tenir un esclat de més, necessari 
en una trajectòria llarga. Fins aquí hem 
pogut arribar. Ara ens toca fer teatre. 
Tant de bo us hagi picat la curiositat i us 
atreviu a sortir de casa, i us arrisqueu a 
ajuntar-vos amb altres per compartir uns 
moments que aspiren a tocar-vos el cor, 
perquè des del cor estan pensats. n
Lluís Pasqual

EXPOSICIÓ

obra Frederic Amat comissari Antonio Monegal / producció Teatre Lliure
Montjuïc - foyer Sala Fabià Puigserver. Del 30 de setembre al final de la temporada
obert els dies de funció, dues hores abans de l’inici de l’espectacle / entrada lliure

s
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CRECENUNSOLDÉU

AQUEST ÉS UN TEXT ACABAT DE SORTIR DEL 
forn que em va arribar fa poques setma-
nes. El mateix dia vaig anar a veure la 
Rosa i l’hi vaig llegir. L’endemà em vaig 
posar a traduir-lo. En pocs dies, miraculo-
sament, s’alliberava un forat del calendari 
compromès des de feia molt de temps 
i CrecEnUnSolDéu es va incorporar a la 

nostra programació de l’any vinent. Tot ha 
succeït com si fos una senzilla evidència. 
Ni jo recordo el moment en què vaig de-
cidir fer-lo, ni haver-l’hi proposat formal-
ment a la Sardà, ni... Era un text esperat. 
I Stefano Massini, per sort nostra, l’ha 
escrit. Com tantes vegades, el teatre es fa 
preguntes en veu alta sobre un tema que 

ens afecta, que ens commou dia rere dia 
i al qual la majoria de les vegades no te-
nim resposta. O algú creu posseir les res-
postes a les qüestions que exploten cada 
dia, en carn viva, en aquest tros de terra 
mil·lenària anomenada Franja de Gaza? 
Algú sap què més dir? O, senzillament, 
què dir? n

s

intèrpret Rosa Maria Sardà / producció Teatre Lliure
Gràcia. Del 22 de setembre a l’11 d’octubre*/ 20’30h. de dimarts a divendres / 17’30h. o 21h. dissabte / 18h. diumenge / de 15q a 29q / en català
* ATENCIÓ funcions alternes dels dos monòlegs, consulteu el calendari (pàg. 58)

#crecenunsoldeu

OBRIM TEMPORADA AMB DUES PECES CONTUNDENTS DE L’ITALIÀ STEFANO MASSINI: L’UNA TRACTA 
LA VIDA QUOTIDIANA A LA FRANJA DE GAZA. L’ALTRA, DE LA PERIODISTA ANNA POLITKÓVSKAIA, 
ASSASSINADA EL 2006 PER ANAR EN CONTRA DEL POSICIONAMENT RUS EN EL CONFLICTE TXETXÈ. 

violència
i

poder
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DONA NO REEDUCABLE
de STEFANO MASSINI  direcció LLUÍS PASQUAL

LA CURIOSITAT PER STEFANO MASSINI, 
aquesta nova veu del teatre europeu, em 
va portar en molt pocs dies a posar-me 
en contacte amb ell, a llegir-me els seus 
textos que no coneixia. L’autor que ha 
enlluernat els espectadors aquesta tem-
porada amb Lehman Trilogy havia escrit 
feia tres anys, en homenatge a la perio-
dista russa Anna Politkóvskaia, assassina-
da per l’anomenat terrorisme d’estat, un 
text: Dona no reeducable. Em va semblar 
que amb aquest segon monòleg, també 
extraordinari, i que també tenia la cara i 
la veu d’una actriu, Míriam Iscla, podíem  

enriquir encara més aquest nou diàleg 
dels nostres espectadors amb l’autor. I 
així hem fet el que abans se’n deia un 
programa doble. Decisions gairebé sobre 

el terreny, tal com semblen escrits els 
dos textos de Massini. Teatre d’urgència.  
Urgents. Necessaris. n
Lluís Pasqual

s

intèrpret Míriam Iscla / producció Teatre Lliure
Gràcia. Del 23 de setembre al 3 d’octubre i del 15 al 22 de juny* / 20’30h. de dimarts a divendres / 21h. dissabte / 18h. diumenge / 
de 15q a 29q / en català

#donanoreeducable

Dos monòlegs per a dues actrius, 
Rosa Maria Sardà i Míriam Iscla. 
Dirigits per Lluís Pasqual.
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PREMIS I CÀSTIGS
dramatúrgia i direcció CIRO ZORZOLI 
cia. T DE TEATRE

intèrprets Ivan Benet, Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla, Albert Ribalta, Jordi Rico, Àgata Roca i Marc Rodríguez / coproducció Teatre Lliure, 
T de teatre i Grec 2015 Festival de Barcelona
Montjuïc. Del 30 de setembre al 25 d’octubre / 20’30h. de dimecres a divendres / 17’30h. i 21h. dissabte / 18h. diumenge / de 15q a 29q / en català
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ELS INTEGRANTS DE T DE TEATRE, DESPRÉS 
DE VEURE ESTADO DE IRA DEL DIRECTOR 
I AUTOR ARGENTÍ CIRO ZORZOLI, 
VAN DECIDIR QUE HAVIEN D’ACONSEGUIR 
FER UN ESPECTACLE AMB ELL. 
COSES DE L’ATZAR, AQUELL MATEIX DIA 
EL LLIURE EL BUSCAVA MOGUT PEL MATEIX 
PROPÒSIT. EL RESULTAT L’HEU POGUT 
VEURE AL GREC I OBRE LA TEMPORADA 
DE MONTJUÏC PER CELEBRAR JUNTS 
LA VERITAT DE LA REALITAT ESCÈNICA.

#premisicastigs



AMB UN GRUP D’ACTORS INTENTAREM  
desxifrar el misteriós entramat sobre el qual 
es broda la veritat escènica –o hauríem  
de dir ‘la mentida’? Els acompanyarem en 
la seva recerca incansable de respostes, 
de claus que permetin capturar allò invisi-
ble. Però el camí que han de transitar amb 
pas vacil·lant no serà pla. Sempre al caire 
d’un precipici al fons del qual hi ha el fra-
càs. Absolut i sense retorn. Aconseguiran 
aquesta nit evitar la caiguda i arribar il·le-
sos al càlid jardí dels aplaudiments? Vés a 
saber... Potser vosaltres, espectadors, ho 
sapigueu abans que ells. Hi ha una inquie-
tud que des de fa anys acompanya la meva 
feina com a director, i que són els codis i 
regles, més o menys conscients, que xi-
fren les conductes humanes i la trobada 
entre les persones. En els últims temps 
això ha anat derivant més puntualment en 
l’exploració de les qüestions relacionades 
amb el món de la representació teatral.  
Arran de la proposta de T de teatre de dur 
a terme un projecte junts, els vaig demanar 
que se sumessin a aquesta recerca i que 
ens submergíssim en els infinits plecs que 
es generen entre l’actor i el personatge,  
i que es tensen al màxim davant la mirada 
del públic. Sense gaire més certeses que 
aquest punt de partida, la companyia va 
acceptar la invitació i vam iniciar així el 
nostre viatge cap a Premis i càstigs, que 
no pretén ser el resultat d’aquesta recerca  
sinó la recerca en si mateixa: la d’una  
trobada entre actors i públic. n
Ciro Zorzoli

s
veritat

i
ficció
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PER ACABAR AMB LA QÜESTIÓ JUEVA
SER-HO O NO

de JEAN-CLAUDE GRUMBERG
dramatúrgia i direcció JOSEP MARIA FLOTATS

políticament
incorrecte

Ciutat Vella (Barcelona)s
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DOS VEÏNS ES TROBEN SOVINT AL REPLÀ DE L’ESCALA. 
QUÈ POT ARRIBAR A PASSAR QUAN L’UN DESCOBREIX 
PER INTERNET QUE L’ALTRE ÉS JUEU? UNA COMÈDIA 
SIGNADA PER UN DELS AUTORS TRÀGICS FRANCESOS 
MÉS CÒMICS DE LA SEVA GENERACIÓ, DIRIGIDA 
I INTERPRETADA PER JOSEP MARIA FLOTATS.

intèrprets Josep Maria Flotats i Arnau Puig / coproducció Teatre Lliure i Taller 75
Gràcia. Del 28 d’octubre al 6 de desembre / 20’30h. de dimarts a divendres / 21h. dissabte / 18h. diumenge / de 15q a 29q / en català

#serhoono

EM FA MOLT FELIÇ DE PODER OFERIR AL  
públic de casa la possibilitat de desco-
brir Jean-Claude Grumberg, gran autor de  
teatre, conegut i reconegut –una trentena 
d’obres (cinc premis Molière, un premi 
César), totes estrenades amb èxit a Fran-
ça i arreu– però mai encara representat 
a l’Estat espanyol. A l’agost del 2013,  
Jean-Claude Grumberg, en un dinar a Saint 
Germain, em va oferir el text de Ser-ho o no 
acabat de sortir d’impremta, no arribat en-
cara a les llibreries. A final de la tarda del 
mateix dia, li vaig dir entusiasmat que volia 
muntar l’obra i que això seria a l’octubre 
del 2014. Per raons que no vénen al cas, 
no va poder ser. Ara sí que ho és.
Ser-ho o no és una obra construïda a par-
tir d’un pretext que consta d’unes conver-
ses entre dos veïns d’una mateixa escala, 
d’horitzons, coneixements i creences an-
tagònics. I en el curs d’aquestes conver-
ses, hi palpita d’una manera subjacent el 
tema de la identitat, com el verb del títol 
ja indica: la identitat col·lectiva i sobretot 
la personal. Tema recurrent en tota l’obra 
de Jean-Claude Grumberg, que –ancorada 
en la immediata actualitat– evoca sempre 
la memòria històrica per discernir la vio-
lència o l’absurd del present. Teatre polític 
en clau de comèdia. Tal com veiem en la 
tendència de la dramatúrgia actual: tornar 
a escriure obres no ja sobre la política, 
sinó directament sobre els polítics amb 
noms i cognoms, com tan encertadament 
remarca Justo Barranco en un article de 
La Vanguardia del passat 27 de febrer.
En l’obra de Jean-Claude Grumberg, de 
la mateixa manera que la pintura figu-
rativa actual ha après molt de la pintura 
abstracta, Ser-ho o no és una obra que 
ha après molt del teatre de l’absurd i l’ha 
superat després d’haver-se enriquit de la 
seva experiència. Jean-Claude Grumberg, 
per mitjà d’un diàleg incisiu entre els dos 
personatges i a través d’un humor irresis-
tible i intel·ligentíssim, ens porta a inter-
rogar-nos sobre els temes més importants 
de la condició humana: el compromís ètic, 
social i moral amb un mateix, amb propis 
i estranys, amb la llengua, la cultura, la 
història. D’on som? Qui som? Què som? n
Josep Maria Flotats

s
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887 ÉS UN VIATGE AL REIALME DE LA  
memòria. La idea d’aquest projecte va 
sorgir dels records d’infantesa de Robert 
Lepage. Passats els anys, Lepage se sub-
mergeix en les profunditats de la seva me-
mòria i es qüestiona la rellevància d’alguns 
records. Per què hem de recordar un nom-
bre de telèfon de la nostra joventut si ja 
oblidem el nostre d’ara? Com pot una can-
çó infantil resistir la prova del temps, per-
manentment arrelada a les nostres ments, 
mentre el nom d’algú de qui ens vam ena-
morar se’ns escapa? Per què la informació 
sense sentit continua amb nosaltres, però 
d’altres de més útils les perdem?
Com treballa la memòria? Quins són els seus  
mecanismes subjacents? Com ressona un 
record personal en el record col·lectiu?
887 té en consideració diversos senyals 
commemoratius –els noms de parcs, 
carrers, fites i monuments– i el patrimoni 
històric del nostre voltant, del qual ja no 
sabem res. Per tant, la peça se centra 
en l’oblit, en l’inconscient i en aquest 
record que s’esvaeix amb el temps, i 
els límits del qual es compensen amb 
l’emmagatzematge digital, els munts de 
dades i la memòria virtual. 
En aquesta era nostra, com és el teatre, 
un art basat en l’acte de recordar? Conti-
nua essent rellevant avui?
Totes aquestes preguntes es destil·len en 
una història en què Lepage, en algun punt 
entre la representació teatral i la conferèn-
cia, revela el patiment d’un actor que –per 
definició, o per sobreviure– ha de recordar 
no només el seu text sinó també el seu 
passat, com també la realitat històrica i 
social que ha conformat la seva identitat. n
Ex Machina

s

intèrpret Robert Lepage / producció Ex Machina, per encàrrec del Programa artístic i cultural dels Jocs Pan Am i Parapan AM de Toronto 2015 / 
coproducció le lieu unique - Nantes, La Comète - Scène Nationale de Châlons-en-Champagne, Edinburgh International Festival, Aarhus Festuge, Théâtre  
de la Ville - Paris, Festival d’Automne à Paris, Romaeuropa Festival 2015, Bonlieu Scène nationale d’Annecy, Ysarca Art Promotions - Pilar de Yzaguirre, 
Célestins - Théâtre de Lyon, Le Théâtre Français du Centre National des Arts d’Ottawa, Le Théâtre du Nouveau Monde - Montréal / 
producció associada (Europa i Japó) Richard Castelli - Epidemic
Montjuïc. 29 i 30 d’octubre / 20’30h. dijous i divendres / de 15q a 29q / en anglès sobretitulat en català

#887

veritat
i

ficció



887
autoria i direcció ROBERT LEPAGE 

cia. EX MACHINA

L’ESPECTACLE MÉS PERSONAL DEL CANADENC 
ROBERT LEPAGE: UN VIATGE PELS SEUS 

RECORDS QUE INDAGA EN ELS MECANISMES DE 
LA MEMÒRIA I LA VIGÈNCIA DE L’ART TEATRAL. 

CREAT, DIRIGIT I INTERPRETAT PER ELL MATEIX.
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TERCERA PART DE LA TRILOGIA 
SOBRE LA IDENTITAT CATALANA 
DE JORDI CASANOVAS, DESPRÉS 
D’UNA HISTÒRIA CATALANA I PÀTRIA. 
UNA TRAVESSA PELS NOSTRES TRETS 
COL·LECTIUS QUE SE CENTRA ARA 
EN LA FAMÍLIA. SOM I SEREM?

VILAFRANCA
UN DINAR DE FESTA MAJOR
VILAFRANCA
UN DINAR DE FESTA MAJOR

autoria i direcció JORDI CASANOVASautoria i direcció JORDI CASANOVAS

TERCERA PART DE LA TRILOGIA 
SOBRE LA IDENTITAT CATALANA 
DE JORDI CASANOVAS, DESPRÉS 
D’UNA HISTÒRIA CATALANA I PÀTRIA. 
UNA TRAVESSA PELS NOSTRES TRETS 
COL·LECTIUS QUE SE CENTRA ARA 
EN LA FAMÍLIA. SOM I SEREM?
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TOTA TRISTA VIVÈNCIA ES FA MENYS TRISTA  
convertida en ficció. Per aquest motiu ja feia anys 
que tenia ganes de posar aquella història sobre 
un escenari. Baralles, desafiaments i retirades de 
paraula. Enemistat entre germans. Despit i rancú-
nies. Pugnes per quatre miserables terrossos de 
vinya que acaben com no voldríem que acabessin.
Una història única i una història comuna. Tothom 
ho ha viscut a casa seva. Tothom ha sentit a parlar 
de casos semblants. Tothom explicaria un munt 
d’anècdotes i s’emocionaria recordant. La família 
és la nostra primera societat. I potser observant 
com es mou, pensa i sent una família catalana, 
podrem descobrir com realment es mou, pensa i 
sent tot un país. Ara, més que mai, em fa falta fer-
me preguntes sobre la nostra identitat, personal, 
familiar, col·lectiva. I estic segur que no és pas una 
dèria únicament meva. Només els espectadors de 
teatre sabem que podem parlar amb desconeguts 
sense dirigir-nos una sola paraula. Deixem doncs 
ara que el teatre faci la seva funció. En silenci i 
sense gairebé ser-ne conscients, començarem a 
dialogar amb aquella dona de la tercera fila, amb 
aquell nano de la setena o amb aquell senyor de 
primera fila de l’amfiteatre. n
Jordi Casanovas

30 d’agost de 1999. Diada de Sant Fèlix. La Cris-
tina ha convidat tota la família a dinar. Els pares i 
la germana viuen a Moja. El germà, a Vilanova. Es 
retroben tots, com han fet sempre per Festa Major 
de Vilafranca, amb les parelles i els fills. Però la 
malaltia del patriarca s’està agreujant i aviat s’hau-
ran de prendre decisions. És possible que aquest 
sigui el seu últim dinar plegats de Festa Major. És 
possible que prendre decisions comporti acceptar 
grans renúncies. És possible que alguns dels se-
crets i pensaments que mai no s’han dit surtin avui 
entre el primer i el segon plat. Avui tot s’acaba i, 
potser, avui tot comença. A Vilafranca.

#vilafranca

intèrprets Marta Angelat, David Bagés, Manel Barceló, Lluïsa Castell, Georgina Latre, Vicky Luengo, Àurea Márquez, Marc Rius, Manuel Veiga, 
David Vert i Anna Ycobalzeta / coproducció Els Teatres Amics
Montjuïc. Del 5 al 29 de novembre / 20’30h. de dimecres a divendres / 17’30h. i 21h. dissabte / 18h. diumenge / de 15q a 29q / en català

TOTA TRISTA VIVÈNCIA ES FA MENYS TRISTA  
convertida en ficció. Per aquest motiu ja feia anys 
que tenia ganes de posar aquella història sobre 
un escenari. Baralles, desafiaments i retirades de 
paraula. Enemistat entre germans. Despit i rancú-
nies. Pugnes per quatre miserables terrossos de 
vinya que acaben com no voldríem que acabessin.
Una història única i una història comuna. Tothom 
ho ha viscut a casa seva. Tothom ha sentit a parlar 
de casos semblants. Tothom explicaria un munt 
d’anècdotes i s’emocionaria recordant. La família 
és la nostra primera societat. I potser observant 
com es mou, pensa i sent una família catalana, 
podrem descobrir com realment es mou, pensa i 
sent tot un país. Ara, més que mai, em fa falta fer-
me preguntes sobre la nostra identitat, personal, 
familiar, col·lectiva. I estic segur que no és pas una 
dèria únicament meva. Només els espectadors de 
teatre sabem que podem parlar amb desconeguts 
sense dirigir-nos una sola paraula. Deixem doncs 
ara que el teatre faci la seva funció. En silenci i 
sense gairebé ser-ne conscients, començarem a 
dialogar amb aquella dona de la tercera fila, amb 
aquell nano de la setena o amb aquell senyor de 
primera fila de l’amfiteatre. n
Jordi Casanovas

s

30 d’agost de 1999. Diada de Sant Fèlix. La Cris-
tina ha convidat tota la família a dinar. Els pares i 
la germana viuen a Moja. El germà, a Vilanova. Es 
retroben tots, com han fet sempre per Festa Major 
de Vilafranca, amb les parelles i els fills. Però la 
malaltia del patriarca s’està agreujant i aviat s’hau-
ran de prendre decisions. És possible que aquest 
sigui el seu últim dinar plegats de Festa Major. És 
possible que prendre decisions comporti acceptar 
grans renúncies. És possible que alguns dels se-
crets i pensaments que mai no s’han dit surtin avui 
entre el primer i el segon plat. Avui tot s’acaba i, 
potser, avui tot comença. A Vilafranca.
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CONILLET
a partir d’El conejito del tambor de Duracell 
de MARTA GALÁN SALA
adaptació i direcció MARC MARTÍNEZ

CONILLET
a partir d’El conejito del tambor de Duracell 
de MARTA GALÁN SALA
adaptació i direcció MARC MARTÍNEZ

ÉS MARE, TREBALLA 
NOU HORES SEGUIDES, 
ESTIMA, TÉ RÀBIA, 
TÉ POR I ESTÀ MOLT 
I MOLT I MOLT CANSADA. 
ÉS UNA DONA AL LÍMIT, 
INTERPRETADA PER 
CLARA SEGURA, EN UN 
MONÒLEG ORIGINAL 
DE MARTA GALÁN SALA.

PLAER I POLÍTICA. He reduït la meva 
llista de prioritats a aquests dos con-
ceptes i he descobert –m’ha costat 
gairebé quaranta anys– que al teatre  
puc combinar amb total llibertat 
aquests ingredients, aparentment 
tan contradictoris. Si l’escenari és 
un mirall, l’obra pot fer alguna cosa 
més que entretenir i el text conté un 
discurs... l’actor esdevé un activista. 
Et voilà! 
CLARA SEGURA I CONILLET. He concen-
trat la meva hiperactivitat i el meu plaer  
en aquests dos elements. Per una 
banda, perquè va ser actuant al seu 
costat (obviant ara qui és aquesta  
actriu i què representa, m’han dit mà-
xim quinze línies), deixant-me portar 
pel seu do, que vaig entendre què  
volia dir estar enamorat d’aquesta feina.  
I perquè em vaig prometre, un cop su-
perat aquell festival de serotonina, que 
algun dia tornaríem a treballar plegats. 
I com que vaig somiar tan fort que vo-
lia dirigir-la... ara tinc l’oportunitat de 
volar de nou amb ella... i de ser Lliure! 
Després va arribar aquest conillet amb 
les seves piles de Duracell: vida, obra 
i gràcia de Marta Galán. El text més 
bonic que havia llegit en molts anys.  
Definitiu. Colpidor. Bèstia. No m’agra-
da gaire llegir teatre, m’estimo més 
practicar-lo, però aquesta confessió 
leporina em va deixar K.O. La seva 
prosa, poètica i àcida, tendra i abasse-
gadora, se t’arrapa a l’ànima, atura el 
temps i dius: “Però què és això? Què 
ha passat aquí?” Llavors, teló.
Tinc la Clara, tinc la Marta; tenim el 
conill i les brases. No tinc la recepta 
màgica, però us cuinarem amb amor 
aquesta faula sobre una dona que so-
breviu al seu present esbudellant el 
seu passat per fer-hi les paus i poder 
viure amb dignitat el seu futur… men-
tre carrega a les espatlles, com Sísif, 
el pes sencer de la nostra existència.
Ah, i gana. Tenim molta gana. 
Bon profit! n
Marc Martínez

s

Aula de 5è. de primària 
de l’Escola Ntra. Sra. de Lurdes 

(Barcelona)

s
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intèrpret Clara Segura / coproducció Teatre Lliure i Bitò Produccions
Montjuïc/Espai Lliure. De l’11 de novembre al 6 de desembre / 21h. de dimecres a divendres / 18h. i 21’30h. dissabte / 18’30h. diumenge / 
de 15q a 29q / en català

políticament
incorrecte

#conillet
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TEATRO DE LA CIUDAD

ELS DIRECTORS ALFREDO SANZOL, ANDRÉS LIMA I MIGUEL DEL ARCO S’HAN UNIT 
EN UN PROJECTE PER MIRAR ELS TEXTOS CLÀSSICS AMB ULLS CONTEMPORANIS: 
TEATRO DE LA CIUDAD. LA SEVA PRIMERA PROPOSTA ÉS REVISITAR ÈDIP REI, MEDEA I ANTÍGONA. 
TRES ESPECTACLES QUE ARRIBEN AL LLIURE EN FORMAT MARATÓ, AMB JUAN ANTONIO LUMBRERAS, 
AITANA SÁNCHEZ-GIJÓN, CARMEN MACHI I MANUELA PASO ALS PAPERS PROTAGONISTES.

#teatrodelaciudad

TEATRO DE LA CIUDAD SIGNIFICA LA UNIÓ 
d’Alfredo Sanzol, Andrés Lima i Miguel 
del Arco en un nou projecte concebut 
com una aposta per la investigació, la re-
flexió, la creació, la producció i l’exhibició 
del teatre contemporani.
Vam engegar el projecte el juny de l’any 
passat amb la convocatòria del taller Mite 
i raó, dedicat a Antígona/Medea/Èdip, 
que va ser el primer d’una sèrie de set 
tallers més d’investigació. I ha culminat 
ara, en la nostra primera temporada, amb 
l’estrena al Teatro de La Abadía de tres 
espectacles i una experiència teatral, tot 
a l’entorn de la tragèdia clàssica, el gène-
re que és al centre de la formació de la 
ciutat i de la democràcia.

Antígona, dirigida per Miguel del Arco; 
Medea, amb direcció d’Andrés Lima;  
Edipo rey, dirigit per Alfredo Sanzol, i  
Entusiasmo, amb direcció conjunta, una 
festa, un punt de trobada entre els pro-
fessionals que formem el Teatro de la Ciu-
dad, els que ens van acompanyar als ta-
llers, els nostres amics artistes i el públic,  
una manera de continuar la celebració 
després de les tragèdies...
Per què ens unim? Pel desig de compar-
tir, de treballar junts, d’abastar projectes 
que difícilment podríem emprendre tots 
sols… Teatro de la Ciudad sorgeix de la 
necessitat de treballar en equip, de comu-
nicar, d’obrir-nos a la ciutat, als creadors i 
al públic de Madrid. I neix amb la voluntat 

de trobar un espai escènic permanent.
El projecte aglutina tota l’experiència pro-
fessional dels sis impulsors i dels seus 
equips respectius. Estem condicionats 
pels temps convulsos que vivim, però 
proposem fer un teatre rigorós, de qua-
litat, que no depengui només de l’èxit de  
taquilla. Un teatre plural sense casa, que 
neix del desig de vincular la formació  
i l’exploració compartida amb la creació  
i la presentació d’espectacles. Nous con-
ceptes per tornar a les arrels… n
Teatro de la Ciudad

s
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#ediporey

EDIPO REY
de SÒFOCLES direcció ALFREDO SANZOL

TEATRO DE LA CIUDAD

intèrprets Paco Déniz, Elena González, Natalia Hernández, Juan Antonio Lumbreras i Eva Trancón / coproducció Teatro de la Ciudad i Teatro de La Abadía
Montjuïc. 3, 5 i 6 de desembre / 19’30h. dijous / 22h. dissabte / 17h. diumenge / de 15q a 29q / en castellà

ÈDIP DESCOBRIRÀ QUE LA SEVA GRANDESA TENIA ELS PEUS DE  
misèria. Que la seva història és la de l’home que ho era tot i en 
realitat era menys que res. La història de l’home que, per salvar 
la ciutat, es va enfonsar ell mateix. La història de l’home que, 
quan descobreix la veritat, decideix no tornar a veure la llum. n
Alfredo Sanzol

s

“Que el meu destí segueixi 
el seu curs. Vagi allà on vagi.”

La necessitat de saber la veritat, l’impossible control absolut 
del destí i la recerca del seu propi origen componen la història 
d’un home que, mentre investiga un crim, descobreix que ell és  
l’assassí del seu pare i l’amant de la seva mare, i posa en qüestió 
els límits i les possibilitats de l’enteniment humà.

individu
i 

tragèdia
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MEDEAde SÈNECA, EURÍPIDES i altres
versió i direcció ANDRÉS LIMA

“Encara no saps què és plorar, 
espera’t que siguis vell.”

#medea

MEDEAde SÈNECA, EURÍPIDES i altres
versió i direcció ANDRÉS LIMA

intèrprets Laura Galán, Joana Gomila, Andrés Lima i Aitana Sánchez-Gijón / coproducció Teatro de la Ciudad i Teatro de La Abadía
Montjuïc. 3, 4 i 6 de desembre / 22h. dijous / 19’30h. divendres / 22h. diumenge / de 15q a 29q / en castellà

TEATRO DE LA CIUDAD

“Encara no saps què és plorar, 
espera’t que siguis vell.”

“NO HI HA UN DOLOR PITJOR QUE EL DE L’AMOR” DIU MEDEA, DIU SÈNECA.  
Si això és així... què hi podem fer? Que no ho hem sentit mai, això? Medea 
és atreviment, Medea ens fica la mà sencera a les ferides i ens enfronta 
als nostres terrors, o més ben dit als nostres dolors, o encara més ben dit: 
si el dolor és signe de vida, a la nostra vida. Per això em fa por Medea, i 
tot i així no puc parar de mirar. Medea, tan contrària a la idea de virtut de 
Sèneca i en canvi tan atractiva per a l’autor. n
Andrés Lima

s

Una dona en plena maduresa de la seva força, intel·li-
gència i bellesa, que ha fet l’inenarrable per l’amor d’un 
home, s’esqueixa l’ànima per trobar les paraules que  
donin forma als fets que executarà per venjar-se’n,  
ara que li nega l’amor. 
Aitana Sánchez-Gijón envoltada d’un ‘cor de nens’, em-
pesa pel seu pathos a assassinar-los.
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ANTÍGONA

#antigona

intèrprets Silvia Álvarez, Ángela Cremonte, Carmen Machi, Santi Marín, José Luis Martínez, Manuela Paso, Raúl Prieto i Cristóbal Suárez / 
coproducció Teatro de la Ciudad i Teatro de La Abadía
Montjuïc. 4, 5 i 6 de desembre / 22h. divendres / 19’30h. dissabte / 19’30h. diumenge / de 15q a 29q / en castellà

TEATRO DE LA CIUDAD

ANTÍGONA
de SÒFOCLES versió lliure i direcció MIGUEL DEL ARCO
NI ANTÍGONA NI CREONT PODEN CEDIR SENSE FALSEJAR LA SEVA ESSÈNCIA.  
Tots dos tenen raó... Tots dos es pensen que la tenen. Tots dos, obcecats en els 
seus propis discursos. Sords a cada extrem... Els altres, corpresos quan compro-
ven “com n’és d’horriblement fàcil que l’ésser humà quedi reduït a menys del que 
és o transportat a més del que és, ja que tots dos moviments són igualment fatals 
per a la seva identitat i el seu progrés”. n
Miguel del Arco

s

“De la sort que el destí té assignada 
als mortals, ningú no se’n pot escapar.”

Creont i Antígona. Oncle i neboda. Una noia 
enfrontada a la màxima representació de l’Es-
tat. Un moment de desequilibri en què un ésser 
humà “s’ha d’aferrar de la manera més estreta a 
ell mateix”, atenir-se a la seva identitat amb la 
màxima fermesa.
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#rhum

RHUM
de JOAN MONTANYÈS ‘MONTI’, 
MARTÍ TORRAS MAYNERIS 
i JORDI MARTÍNEZ 
direcció MARTÍ TORRAS MAYNERIS

intèrprets Guillem Albà, Joan Arqué, Roger Julià, Jordi Martínez i Pep Pascual veu de la inconsciència (en off) Joan Montanyès Martínez ‘Monti’ / 
coproducció Velvet Events i Grec 2014 Festival de Barcelona 
Gràcia. Del 10 de desembre al 10 de gener / 20’30h. de dimarts a divendres / 17’30h. i 21h. dissabte / 18h. diumenge / de 9q a 23q / 
espectacle de circ en català, castellà i montinià

“Pallasso i mort, la gran carablanca, fan 

una estranya i torbadora parella. Un 

binomi que ens commou fins als ossos. 

Crear un espectacle de pallassos sobre 

un mort és un veritable repte. Sobre dos, 

ja resulta una noblíssima pallassada. (·· ·) 

Això és el que és, en l’accepció més bo-

nica i generosa, Rhum, el gran, emotiu i 

divertidíssim homenatge al Monti que ha 

orquestrat un grup de col·legues. El mun-

tatge (que dimarts passat va guanyar el 

Premi Zirkòlika al millor espectacle de 

clowns) fa temporada aquest Nadal en 

un lloc tan procliu a les meravelles (‘i 

alguna tifeta’, fan broma en escena els 

pallassos) com el Teatre Lliure de Grà-

cia. (·· ·) Quan el Monti es va posar malalt 

tenia el projecte d’un espectacle sobre 

Enrico Jacinto Sprocani (1904-1953), a 

la pista Rhum, un magnífic august que 

va fer parella amb Pipo i que era amic 

ni més ni menys que de Jacques Tati. (· · ·) 

L’espectacle, per a tots els públics, per 

descomptat, està ple de gamberrades, 

bufetades, bromes, repeticions, jocs de 

paraules (‘una víctima prepúcia’, la can-

çó de ‘lletiví’ –Let it be– mentre cuinen), 

entrades clàssiques, moments fellinians 

(la desfilada amb bombo, acordió i saxo 

–‘Peppinu, saxo, saxo dur!’–), música en 

directe i fins i tot una boníssima imita-

ció de l’alcalde Xavier Trias a compte de 

la normativa de l’ús d’animals al circ. (·· ·) 

Riures, riures. Amb el nas vermell posat. 

Així viuen i moren els pallassos.”

Jacinto Antón El País

L’ANY PASSAT VA REBENTAR LA TAQUILLA I ENS VA FER RIURE DE VALENT, I TAMBÉ EMOCIONAR-NOS 
FINS A LA LLÀGRIMA. VA REBRE EL PREMI ZIRKÒLIKA 2014 AL MILLOR ESPECTACLE DE PALLASSOS. 
ÉS RHUM, L’HOMENTAGE DE RHUM I CIA. A JOAN MONTANYÈS, I TORNA A GRÀCIA.



“Un muntatge històric. Un dels millors Lear que he vist.” 

Marcos Ordóñez El País
“Una tragèdia fosca, enorme, punyent. 

Núria Espert deixa el segell del seu magisteri.” 

Jose Carlos Sorribes El Periódico 
“Espert transmet a la perfecció la debilitat 

de la senectut.” 

Santi Fondevila Ara 

“Una labor d’orfebreria molt fina. Molt poques 

vegades a la vida tenim l’ocasió d’un plaer teatral 

d’aquesta envergadura.” 

María José Ragué-Arias El Mundo
“Grans interpretacions. Un Lear profundament humà.” 

Aída Pallarès Núvol
“Transmet a la perfecció la grandiositat de la tragèdia.” 

César López Rosell recomana.cat
“L’adaptació és perfecta. 24 actors en escena, 

magníficament dirigits per Pasqual.” 

Toni Polo recomana.cat
“Pasqual signa un dels seus millors muntatges 

i Espert es converteix en una reina antològica.” 

Ramon Oliver Què fem
“Un Lear tan històric com el de Laurence Olivier.” 

David García Desde el Patio
“Espectacle admirable, al servei dels actors 

i de la paraula, amb una simplicitat radical 

i una esponjosa dicció escènica.” 

Francesc Massip recomana.cat

EL REI LEAR
de WILLIAM SHAKESPEARE direcció LLUÍS PASQUAL

“Un muntatge històric. Un dels millors Lear que he vist.” 

Marcos Ordóñez El País
“Una tragèdia fosca, enorme, punyent. 

Núria Espert deixa el segell del seu magisteri.” 

Jose Carlos Sorribes El Periódico 
“Espert transmet a la perfecció la debilitat 

de la senectut.” 

Santi Fondevila Ara 

“Una labor d’orfebreria molt fina. Molt poques 

vegades a la vida tenim l’ocasió d’un plaer teatral 

d’aquesta envergadura.” 

María José Ragué-Arias El Mundo
“Grans interpretacions. Un Lear profundament humà.” 

Aída Pallarès Núvol
“Transmet a la perfecció la grandiositat de la tragèdia.” 

César López Rosell recomana.cat
“L’adaptació és perfecta. 24 actors en escena, 

magníficament dirigits per Pasqual.” 

Toni Polo recomana.cat
“Pasqual signa un dels seus millors muntatges 

i Espert es converteix en una reina antològica.” 

Ramon Oliver Què fem
“Un Lear tan històric com el de Laurence Olivier.” 

David García Desde el Patio
“Espectacle admirable, al servei dels actors 

i de la paraula, amb una simplicitat radical 

i una esponjosa dicció escènica.” 

Francesc Massip recomana.cat

intèrprets Aleix Albareda, Jordi Bosch, Jordi Collet, Laura Conejero, Núria Espert, Míriam Iscla, Jordi Llovet, Teresa Lozano, Ramon Madaula, 
Julio Manrique, Òscar Rabadan, Andrea Ros i David Selvas / Carles Algué, Alberto Díaz, Eduard Lloveras, David Menéndez, Xavier Mestres, 
Martí Salvat, Josep Sobrevals, Joan Sureda, David Teixidó i Samuel Viyuela / Juan de la Rubia / producció Teatre Lliure 
Montjuïc. Del 17 de desembre al 31 de gener / 20’30h. de dimarts a divendres / 19h. dissabte / 18h. diumenge / de 15q a 29q / en català

NÚRIA ESPERT TORNA A SER LEAR. DESPRÉS DE L’ÈXIT ESCLATANT DE LA TEMPORADA PASSADA, 
VAM FER PRÒRROGA PERÒ NO N’HI VA HAVER PROU. COM QUE NO VOLEM QUE US HO PERDEU, 
HO TORNEM A PROGRAMAR.

#elreilear
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LA LLISTA
de JENNIFER TREMBLAY direcció ALLEGRA FULTON

DEL CANADÀ PASSANT PER LA BRUTAL ENS ARRIBA AQUEST MONÒLEG 
DE JENNIFER TREMBLAY, PREMI GOVERNOR GENERAL’S PERFORMING ARTS 2010. 
UNA DONA FA LLISTES APARENTMENT BANALS DE LES COSES QUE HA DE FER. 
LAIA MARULL ÉS AQUESTA DONA, DIRIGIDA PER L’ACTRIU ALLEGRA FULLTON, 
PROTAGONISTA DEL MUNTATGE ORIGINAL.
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intèrpret Laia Marull / coproducció Teatre Lliure i La Brutal
Montjuïc/Espai Lliure. Del 21 de gener al 14 de febrer / 21h. de dimarts a divendres / 21’30h. dissabte / 18’30h. diumenge / de 15q a 29q / en català

#lallista

VAIG TENIR EL MEU PRIMER CONTACTE AMB L’OBRA DE 
Jennifer Tremblay l’any 2010 precisament amb La llista, 
guanyadora del premi Governor General’s, quan em van 
demanar d’actuar-hi al Nightwood Theatre de Toronto. 
Posteriorment, l’any 2014, vaig realitzar-ne la seqüela, 
The Carousel, produïda pel mateix teatre. Totes dues van 
ser estrenes mundials en llengua anglesa. I totes dues 
van ser un gran èxit i em van portar a una profunda com-
prensió de la veu teatral de Jennifer Tremblay. 
Després, La llista s’ha traduït a molts idiomes i muntat en 
molts països de tot el món, però fins avui encara no s’ha 
fet ni a Catalunya ni a l’Estat espanyol. 
La llista és un monòleg rigorós, exigent i atractiu que ex-
plica, de manera poètica, la història d’una dona que pateix 
una situació terrible en el nostre atrafegat món modern. 
Mentre fa equilibris per fer compatible la vida familiar, el 
matrimoni, el deure i el plaer, un fet posa en dubte el seu 
món acuradament construït. Veurem com ha de desmun-
tar els supòsits que té d’ella mateixa. Finalment, el seu 
dilema és un retrat bell i captivador d’una de les facetes 
de la dona d’avui. Aquest paper exigeix una gran actriu.
Conec la Laia Marull des de fa més de deu anys. La 
vaig conèixer quan estava filmant a Mont-real i ens vam 
fer amigues. Com que totes dues som actrius, la nostra 
conversa sovint ha estat sobre els interessants mons on 
ens trobem immerses com a intèrprets; tant els interiors 
com els exteriors. Després d’haver-ne fet tres, sé que fer 
un monòleg és un dels ritus de pas de qualsevol gran  
actor, essent l’experiència un gran mestre, i sens dubte 
una manera de créixer com a intèrpret. Coneixent l’obra 
de la Laia i la seva persona, crec que està en el moment 
perfecte per fer aquesta peça.
El meu interès per dirigir-la radica, sobretot, en explicar 
aquesta història fascinant amb aquesta actriu meravello-
sa. Per explicar aquesta història. Per crear amb la meva 
col·lega Laia. Per fer una bonica obra d’art. Veig aquesta 
peça feta amb senzillesa, amb projeccions minimalistes, 
so i llums en un escenari gairebé nu, posant el focus en 
la intèrpret i en el text. n
Allegra Fulton

s

Obra per a una actriu. Una dona que esquiva la vida. 
Frases curtes, que ens descobreixen el seu món interior,  
configuren la trama i ens ajuden a descobrir la vida d’Ella 
i el perquè del seu remordiment. Un text d’abast universal  
en què es reflecteix una societat cada cop més allunyada  
de les coses essencials, perduda en les obligacions  
quotidianes i desconnectada dels fets més senzills. Una 
possibilitat de canvi. Un relat en format de llista.

políticament
incorrecte
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RELATO DE UNRELATO DE UN

basat en la novel·la de 
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
dramatúrgia i direcció 
MARC MONTSERRAT-DRUKKER

PRIMERA VERSIÓ TEATRAL DEL RELAT QUE VA OBLIGAR 
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ A EXILIAR-SE. LA HISTÒRIA 
DE LUIS ALEJANDRO VELASCO, EL MARINER QUE VA CAURE 
A L’AIGUA DES DE LA FRAGATA MILITAR COLOMBIANA A.R.C 
CALDAS QUAN ES VA AFLUIXAR LA CÀRREGA DE CONTRABAN 
QUE PORTAVA, I VA ESTAR-SE DEU DIES PERDUT EN ALTA MAR. 
AMB EMILIO GUTIÉRREZ CABA DE PROTAGONISTA.

RELATO DE UN NÁUFRAGO QUE PERMANECIÓ 
diez días sin comer ni beber en una 
balsa a la deriva és una de les històries 
veritables més punyents que he llegit mai. 
Va ser escrita el 1955 per un jove i humil 
reporter del diari El Espectador de Bogotà 
anomenat Gabriel García Márquez. Una 
fantàstica aventura que es mou entre la 
tragèdia d’uns fets reals i l’inesperat i cruel 
sentit de l’humor dels dos protagonistes: 
el reporter i el nàufrag. L’excel·lència 
d’aquest reportatge, que transforma 
cada paraula escrita en una imatge 
tridimensional i que demostra l’immens 
talent narratiu que ja caracteritzava el 
Gabo des dels seus inicis, em va portar a 
pensar que tenia a les mans una narració 
que podia ser transformada perfectament 
en material dramàtic. Un espectacle que 
vol submergir el públic en la soledat i la 
lluita per la supervivència d’un ésser humà 
a punt de morir, ofegat en la mentida i el 
silenci, i ser devorat pels taurons del Carib 
i els depredadors de la dictadura. I si és 
Emilio Gutiérrez Caba qui l’interpreta... 
sóc jo qui es queda sense paraules. n
Marc Montserrat-Drukker

s
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#relatonaufrago

intèrprets Emilio Gutiérrez Caba (resta de repartiment en curs) / coproducció Teatre Lliure i Bitò Produccions 
Gràcia. Del 28 de gener al 28 de febrer / 20’30h. de dimecres a divendres / 17’30h i 21h. dissabte / 18h. diumenge / de 15q a 29q / en castellà

violència
i

poder
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#invernadero

INVERNADERO
de HAROLD PINTER 
versió EDUARDO MENDOZA
direcció MARIO GAS

intèrprets Gonzalo de Castro, Javivi Gil Valle, Carlos Martos, Ricardo Moya, Isabelle Stoffel, Tristán Ulloa i Jorge Usón / 
coproducció Teatro del Invernadero i Teatro de La Abadía
Montjuïc. Del 10 al 21 de febrer / 20’30h. de dimarts a divendres / 21h. dissabte / 18h. diumenge / de 15q a 29q / en castellà

EL DIRECTOR D’UNA INSTITUCIÓ MIG ASIL MIG SANATORI TOPARÀ 
AMB ELS SEUS SUBORDINATS ARRAN D’UN SUPOSAT ASSASSINAT 
QUE CAPGIRARÀ L’ORDRE ESTABLERT. UNA CRÍTICA A LA 
BUROCRÀCIA QUE ÉS L’INICI DEL TEATRE MÉS POLÍTIC DE PINTER. 
DIRIGIT PER MARIO GAS.

S’HA ESCRIT MOLT SOBRE L’ESTIL DE  
Harold Pinter i les ressonàncies que percu-
deixen els seus textos. Molt, i de manera 
molt reduccionista la major part de les ve-
gades. Davant la sorpresa i la dificultat de 
classificar-lo, resulta més eloqüent inundar 
de referències ja assimilades els textos que 
ens inquieten, per col·locar-los així al pres-
tatge d’autors digerits. Ah, sí! Pinter…, és 
clar: grans influències d’aquest i de l’altre, 
i alhora un dels autors més influents de la 
segona meitat del segle xx.
Està bé, sempre busquem un discurs tran-
quil·litzador que ens permeti enquadrar 
la qüestió i poder, llavors, començar a  
dissertar –a pontificar?– d’un autor, de 
tendències, territoris i comprensions. Això  
sí, deixant un marge de profunda compren-
sió només disfrutable per determinades 

elits que seran les dipositàries del ‘misteri’.
Sempre hi ha qui sap com i de quina 
manera s’ha d’interpretar l’autor. I apar-
tar-se’n es converteix en perillós i, per 
tant, corres el perill de no ser pinterià. La 
vâche! Però la veritat és que el seu univers 
teatral s’ha convertit en un lloc personal, 
únic, demolidor, crític, dissolvent i ideo-
lògic. No hi ha un únic Pinter sinó molts, 
units per un màxim comú denominador: 
l’home urbà occidental, la seva alienació, 
la seva dissolució alhora que creix un po-
der occidental pretesament democràtic i 
radicalment aniquilador.
Dèiem que Pinter conté molts Pinters en 
la seva dramatúrgia i en l’estil teatral.  
Hothouse, Invernadero en l’extraordinària 
versió que firma l’Eduardo Mendoza, pertany  
al Pinter de les farses negres, molt negres, 

dislocades, trepidants, àcides i corrosives, 
com un riu subterrani vidriòlic que desfà i 
dissol tot allò que troba al seu pas i en el 
qual el poder, polític i estatal en aquest 
cas, treu el nas pudent i exterminador.
L’invernadero, l’establiment de repòs re-
ferit per l’autor, és tot el contrari d’allò 
que sembla o indica la seva pretensió: un 
indret balsàmic i de rehabilitació. Ben a 
la inversa, és un espai on s’ha instal·lat 
l’horror i l’aniquilament psíquic i total, la 
negligència i el desemparament i, no hi 
podia faltar, l’assassinat, la desaparició 
impune i el mutisme institucional.
Vosaltres, honrats ciutadans i seguidors de 
l’ordre establert, podeu, sense saber-ho, 
cometre algun error i perdreu la identitat: 
us convertireu en un número, us renta-
ran el cervell elèctricament i amb bruta-
litat i no serà difícil fer-vos desaparèixer  
per sempre...
I aquest mecanisme del poder establert és 
tan ferotge i voraç que s’acabarà autodevo-
rant en aquest indret asèptic, tranquil, fra-
ternal i que quan comença l’acció celebra 
la festa del Naixement del Senyor.
Atenció! Vigileu… No permeteu que us  
fiquin allà dins sota cap concepte. n
Mario Gas

s
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#laparolacanta

veu Peppe Servillo i Toni Servillo / Solis String Quartet Vincenzo Di Donna, Luigi De Maio, Gerardo Morrone i Antonio Di Francia / 
producció Teatri Uniti di Napoli
Montjuïc. Del 26 al 28 de febrer / 20’30h. divendres / 21h. dissabte / 18h. diumenge / de 15q a 29q / en italià i napolità sobretitulat en català



31

PAROLA
LA

CANTA
de PEPPE i TONI SERVILLO

VAN SER AL LLIURE LA TEMPORADA PASSADA 
AMB LE VOCI DI DENTRO DE DE FILIPPO I HI TORNEN ARA 
AMB UN RECITAL DE CANÇONS, POEMES NAPOLITANS 
I FRAGMENTS DE TEATRE, ACOMPANYATS PEL 
SOLIS STRING QUARTET. SÓN PEPPE I TONI SERVILLO.

UN CONCERT, UN RECITAL, UNA FESTA FETA DE MÚSICA, POESIA I CANÇONS  
que celebra Nàpols, la màgia eterna de la seva tradició viva, la importància de 
la trobada entre èpoques i de compartir la cultura al màxim.
En aquesta ocasió especial, Peppe i Toni Servillo, amb el valuós i suggestiu 
suport del Solis String Quartet, cantaran poesia i recitaran cançons fent reviu-
re i retent homenatge a algunes de les fites més altes de la cultura escènica 
napolitana d’entre la literatura, el teatre i la música: d’Eduardo de Filippo a 
Raffaele Viviani, d’E. A. Mario a Libero Bovio, i fins a veus contemporànies 
com les d’Enzo Moscato i Mimmo Borrelli.
Un filó inacabable de fantasia i riquesa poètica d’on neix i es nodreix la crea-
tivitat escènica extraordinària de Peppe i Toni Servillo. n
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EL ALCALDE

#alcaldezalamea

intèrprets Rafa Castejón, Alba Enríquez, Carmelo Gómez, Álvaro de Juan, David Lorente, Jesús Noguero, Joaquín Notario, Clara Sanchis 
i Óscar Zafra / Juan Carlos de Mulder i Rita Barber / producció Compañía Nacional de Teatro Clásico
Montjuïc. Del 2 al 6 de març / 20’30h. de dimecres a divendres / 21h. dissabte / 18h. diumenge / de 15q a 29q / en castellà

COM A OBRA MESTRA DEL SEGLE D’OR  
espanyol i de la dramatúrgia universal de 
tots els temps, El alcalde de Zalamea es re-
sisteix a la simplificació. Cada època, cada 
circumstància, cada geografia hi desco-
breix allò que necessita. La CNTC, després 
de tres muntatges anteriors de la peça, 
proposa aquesta vegada una nova aproxi-
mació, diferent per força, amb l’afany de 
continuar revelant al públic allò que s’ama-
ga rere les paraules de Calderón.
És difícil trobar un text dramàtic que  
contingui escenes tan emocionants i tan 
perfectes. Sembla una pirueta impossible 
el moviment de la comicitat a la tragèdia i 
a la inversa. Se’ns talla la respiració quan 
passa de l’una a l’altra, d’un conflicte al 
seu contrari, del dia a la nit, i busquem 
reprendre l’alè en els moments no tan lò-
gics que ens permet aquesta extraordinària 
concepció de l’espai i del temps.
És una obra sobre l’amor perquè l’autor 
posa l’accent en el desamor. És una obra 
sobre la justícia perquè hi predomina la 
injustícia. També sobre l’honor com a sinò-
nim de fama, opinió o virtut imprescindible 
d’un militar, de l’exèrcit d’un estat, o com 
a consciència i dignitat personal, allò a què 
té dret tot ésser humà. I, massa sovint i 
massa d’hora, hi fan acte de presència el 
deshonor, l’abús, el fingiment.
I què podem dir de l’excepcional cons-
trucció dels personatges, els que hi ha i 
els que arriben a Zalamea? Contradicto-
ris, com sempre en Calderón, i grans, que 
superen una tamborinada que s’inicia amb 
els primers versos de l’obra, que proven 
d’aguantar-se drets per arribar al final de la 
seva vida teatral traslladant a l’espectador 
la idea que, malgrat tot, la vida continua.
Aquesta és la història d’un fracàs, de l’abús 
d’uns éssers humans envers uns altres, 
d’una batalla perduda, com ho és la vida 
humana mateix. Calderón sembla que ens 
vol llançar aquesta idea, tal com ja va fer 
Cervantes. I jo, en aquesta proposta que 
em disposo a iniciar, paraula rere paraula, 
vers rere vers, com van fer ells mateixos, 
aposto per la vida, per la ficció que ens 
l’explica perquè, com ells, crec en el somni 
de l’impossible que habita en nosaltres des 
de l’inici dels temps. n
Helena Pimenta

s
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DE ZALAMEA

TORNA LA COMPAÑÍA 
NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO 
DIRIGIDA PER HELENA PIMENTA 
AMB UN DELS TEXTOS  
DEL SEGLE D’OR ESPANYOL 
QUE EXPLIQUEN MILLOR  
L’ABÚS DE PODER. CALDERÓN, 
SEMPRE CONTEMPORANI.

Després de La vida es sueño, Helena 
Pimenta aborda una altre text de Calderón, 
El alcalde de Zalamea, obra mestra del 
Segle d’Or espanyol.
Drama d’honor, El alcalde de Zalamea 
aborda els excessos que la soldadesca pro-
voca impunement en els ciutadans i l’obli-
gació, per als habitants dels pobles i viles 
que hi ha pel camí de l’exèrcit, d’allotjar els 
soldats a casa seva.
La Compañía Nacional de Teatro Clási-
co l’ha portada a escena tres vegades: 
el 1988 dirigida per José Luis Alonso, el 
2000 en un muntatge de Sergi Belbel i el 
2010, sota la direcció d’Eduardo Vasco.
Vint-i-quatre intèrprets, entre actors i 
músics, presentaran una de les peces 
més representades i conegudes del teatre 
auri espanyol.

de PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA  
versió ÁLVARO TATO direcció HELENA PIMENTA
cia. COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO
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EL REY
creació i direcció 

ALBERTO SAN JUAN 
cia. TEATRO DEL BARRIO

TEATRO DEL BARRIO 
TORNA A PICAR FORT 

DESPRÉS DEL SEU 
RUZ-BÁRCENAS. 
ARA ÉS EL TORN 

DE LA MONARQUIA 
ESPANYOLA EN 

LA FIGURA DEL REI 
JOAN CARLES I. 

N’OFICIEN 
L’ESVENTRAMENT 

LUIS BERMEJO, 
ALBERTO SAN JUAN 

I WILLY TOLEDO.

#elrey

intèrprets Luis Bermejo, Alberto San Juan i Guillermo Toledo / producció Teatro del Barrio 
Montjuïc/Espai Lliure: Del 4 al 20 de març / 21h. de dimecres a divendres / 18h. i 21’30h. dissabte / 18’30h. diumenge / de 15q a 29q / en castellà
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QUIN PAPER HA JUGAT LA MONARQUIA  
a Espanya en els últims quaranta anys? 
Per acomplir quines finalitats? Quins són 
els objectius de la monarquia espanyola 
de cara a les pròximes dècades?
El rey és una ficció amb un personatge 
central que s’anomena Joan Carles I. Un 
home que, a l’epíleg de la seva vida, cau 
del cim al soterrani. Si més no, simbòli-

cament. Un home que, segons sembla, ja 
no serveix. Tot i que va fer molt de servei. 
Però, en què? A qui?
Altres personatges d’aquest relat com-
pletament lliure són Joan de Borbó, Fran-
cisco Franco, Chicho Sánchez Ferlosio, 
Henry Kissinger, Adolfo Suárez o Felipe 
González. Un món d’homes en lluita per 
construir el món tal com el conceben.

El president de l’Asociación para la Recupe-
ración de la Memoria Histórica, Emilio Silva,  
afirma que “a Espanya, la construcció de 
la ignorància del nostre propi passat és po-
lítica d’Estat.” El rey, cinquena producció 
del Teatro del Barrio, és una ficció contra 
la ignorància. Amb la convicció que només 
qui la coneix pot canviar la pròpia realitat. n
Alberto San Juan

s
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incorrecte



38

s

QUÈ ENS PASSA? PER QUÈ AGUANTEM LA BURLA 
d’aquests temps, l’abús dels opressors, els insults 
dels superbs, l’amor menyspreat, la lentitud de la 
justícia, la poca vergonya del qui mana o la vio-
lència dels indignes contra el mèrit pacient? Cal 
desenterrar més actes corruptes? O encara que-
da terra que els tapi als nostres ulls? Ens calen 
proves més sòlides? És la consciència qui ens fa 
covards a tots i fa que els colors naturals de la 
nostra determinació es tornin pàl·lids sota l’ombra 
del pensament i que les grans causes i els objec-
tius més elevats, amb tanta reflexió, es desviïn del 
camí i perdin el nom d’accions? La por ens frena? 
Som prínceps a Elsinor? Som o no som?
Som, potser parlo de la meva generació, cons-
cients de la putrefacció del regne, de la corrup-
ció dominant, sabem que es pot somriure i ser 
un canalla al mateix temps. Com en una presó, 
no trobem la sortida, i totes aquestes coses ens 
fa sentir indignats i desconcertats alhora. Ens 
preguntem què hem de fer. Voldríem articular 
respostes i accions encertades contra tot això. 
I quan ens aturem per estudiar com fer-ho, una 
vegada i una altra topem amb contradiccions que 
no sabem superar. No sabem resoldre amb deter-
minació el nostre paper, perquè ja no ens creiem 
aquesta tragèdia de venjança. Som Hamlet. n
Pau Carrió

intèrprets Eduard Farelo, Pol López, Xicu Masó, Rosa Renom, Marc Rius, Maria Rodríguez i Pau Vinyals / producció Teatre Lliure
Gràcia. Del 17 de març al 10 d’abril / 20’30h. de dimarts a divendres / 21h. dissabte / 18h. diumenge / de 15q a 29q / en català

#hamlet

QUÈ ENS PASSA? PER QUÈ AGUANTEM LA BURLA 
d’aquests temps, l’abús dels opressors, els insults 
dels superbs, l’amor menyspreat, la lentitud de la 
justícia, la poca vergonya del qui mana o la vio-
lència dels indignes contra el mèrit pacient? Cal 
desenterrar més actes corruptes? O encara que-
da terra que els tapi als nostres ulls? Ens calen 
proves més sòlides? És la consciència qui ens fa 
covards a tots i fa que els colors naturals de la 
nostra determinació es tornin pàl·lids sota l’ombra 
del pensament i que les grans causes i els objec-
tius més elevats, amb tanta reflexió, es desviïn del 
camí i perdin el nom d’accions? La por ens frena? 
Som prínceps a Elsinor? Som o no som?
Som, potser parlo de la meva generació, cons-
cients de la putrefacció del regne, de la corrup-
ció dominant, sabem que es pot somriure i ser 
un canalla al mateix temps. Com en una presó, 
no trobem la sortida, i totes aquestes coses ens 
fa sentir indignats i desconcertats alhora. Ens 
preguntem què hem de fer. Voldríem articular 
respostes i accions encertades contra tot això. 
I quan ens aturem per estudiar com fer-ho, una 
vegada i una altra topem amb contradiccions que 
no sabem superar. No sabem resoldre amb deter-
minació el nostre paper, perquè ja no ens creiem 
aquesta tragèdia de venjança. Som Hamlet. n
Pau Carrió

s

individu
i 

tragèdia

Dipòsit de Retenció 
d’Aigües Pluvials 

del Parc de Joan Miró
(Barcelona)

Dipòsit de Retenció 
d’Aigües Pluvials 

del Parc de Joan Miró
(Barcelona)
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EL GRAN ANTIHEROI SHAKESPEARIÀ ARRIBA AL LLIURE 
PER POSAR A PROVA, UN COP MÉS, LA SEVA INCONTESTABLE 
I CONTEMPORÀNIA PROFUNDITAT HUMANA. 
SENSE SHAKESPEARE NO SOM RES. SENSE HAMLET, 
NO SOM NINGÚ. DIRIGIT PER PAU CARRIÓ.

HAMLETHAMLET
de WILLIAM SHAKESPEARE 
versió i direcció PAU CARRIÓ

EL GRAN ANTIHEROI SHAKESPEARIÀ ARRIBA AL LLIURE 
PER POSAR A PROVA, UN COP MÉS, LA SEVA INCONTESTABLE 
I CONTEMPORÀNIA PROFUNDITAT HUMANA. 
SENSE SHAKESPEARE NO SOM RES. SENSE HAMLET, 
NO SOM NINGÚ. DIRIGIT PER PAU CARRIÓ.

de WILLIAM SHAKESPEARE 
versió i direcció PAU CARRIÓ
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A TEATRO CON

EDUARDO
d’EDUARDO DE FILIPPO 
direcció LLUÍS PASQUAL

DOS DE FILIPPO IMPRESCINDIBLES: EL PRIMER ACTE D’HOME I SENYOR 
I, SENCERA, LA GRAN IL·LUSIÓ. UNA DIVERTIDA IMMERSIÓ EN L’ART 
DEL TEATRE I LA VERITAT DE LA FICCIÓ SERVIDA PER UNA COMPANYIA 
DE TEATRE I UN IL·LUSIONISTA. DIRIGIT PER LLUÍS PASQUAL.

#ateatroconeduardo

intèrprets Laura Aubert, Jordi Bosch, Robert González, Ramon Madaula, Francesca Piñón, Albert Ribalta, Marc Rodríguez, Boris Ruiz 
i Mercè Sampietro (resta de repartiment en curs) / producció Teatre Lliure
Montjuïc. Del 30 de març a l’1 de maig / 20’30h. de dimarts a divendres / 21h. dissabte / 18h. diumenge / de 15q a 29q / en català

“L’ESFORÇ DESESPERAT QUE FA L’HOME  
intentant donar a la vida qualsevol signifi-
cat és teatre”. Eduardo de Filippo

Una nit de teatre amb Eduardo de 
Filippo, un autor que estima tot allò que 
toca, temes, personatges, espectadors... 
sempre promet. Una vetllada feta de 
dos títols: el primer acte d’una peça 

de joventut, Home i senyor, on veiem 
un assaig d’una companyia de teatre 
en un hotel. I després La gran il·lusió, 
el primer acte de la qual passa en un 
hotel on els clients esdevenen el públic 
d’un espectacle de màgia. Eduardo de 
Filippo mai no haurà estat tan a prop de 
Pirandello. La vida és com una funció 
de teatre, sí, però també com una capsa 

xinesa, o una nina russa que dins en 
conté una altra, i una altra i una altra, 
com un joc d’il·lusió que no s’acabés 
mai... La hilaritat i l’emoció es barregen 
en mans d’aquest geni del teatre napolità 
que jugava a fer teatre per explicar-se la 
vida sempre amb un somriure sorneguer 
als llavis, molt semblant al nostre. n
Lluís Pasqual

s

veritat
i

ficció

Bar del Cotton House Hotel 
(Barcelona)
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SOTA
#sotalaciutat

intèrprets Marta Aran, Oriol Casals, Muguet Franc, Laura López i Albert Pérez / coproducció Sala La Planeta (Mithistòrima Produccions S.L.) 
i Temporada Alta - Festival de Tardor de Catalunya Girona/Salt
Montjuïc/Espai Lliure. Del 14 d’abril a l’1 de maig / 21h. de dimecres a divendres / 18h. i 21’30h. dissabte / 18’30h. diumenge / de 12q a 23q / 
en català

SOTA LA CIUTAT ÉS UNA CRÒNICA DE LES 
il·lusions perdudes. Hi apareixen uns 
personatges obstinats a donar un sentit 
extraordinari a les seves vides per sortir 
de la trampa de la mediocritat. I aquesta 
obstinació, la comparteixen tots els caràcters 
aquí reunits: tant els que són a dalt de tot i 
estan desesperats per mantenir-se al seu lloc, 
com els que lluiten desesperadament per 
arribar-hi. Els que ja han caigut només poden 

aprendre a assaborir el plaer de la derrota.
També hi apareix una ciutat, amb més 
ombres que llums. Aquesta ciutat és 
Barcelona, més concretament el carrer del 
Diluvi. Els personatges que hi surten són 
persones que un dia vaig conèixer i d’altres 
que potser algun dia coneixeré. I l’època, 
com que no ho puc entendre d’altra manera, 
és l’actual. n
Llàtzer Garcia

s

©
 A

LB
A

 L
A

JA
R

ÍN



41

LA CIUTAT
autoria i direcció LLÀTZER GARCIA cia. ARCÀDIA

LLÀTZER GARCIA I LA COMPANYIA ARCÀDIA PORTEN A ESCENA UNA BARCELONA 
DE SOMIADORS I DERROTATS. CIUTAT VISCUDA, OBLIDADA, RETROBADA.

Aquella nit devia passar alguna cosa excepcional 
perquè la Dàlia i en David es replantegessin el 
rumb de les seves vides i decidissin fugir del lloc 
tediós i provincià on vivien. Un lloc que no els 
havia permès complir els seus somnis i ambicions. 
És una llàstima, però, que en arribar al seu nou 
destí no es trobessin cap home que els digués  
alguna cosa semblant a... “S’ha de ser molt fort en 
aquesta ciutat per poder destacar”.
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LA MEMORABLE BATALLA DE REINES DE SCHILLER, 
EL DRAMA HISTÒRIC I POLÍTIC QUE OBRIA 

EL ROMANTICISME DEL SEGLE XIX, SEGONS SERGI BELBEL 
I AMB MÍRIAM ALAMANY I SÍLVIA BEL DE PROTAGONISTES. 

ANGLATERRA I ESCÒCIA, MÉS QUE VIGENT.

VINT-I-CINC ANYS DESPRÉS DEL MUNTATGE  
de Josep Montanyès al Teatre Lliure, amb 
les esplèndides Anna Lizaran i Maife Gil 
al capdavant, volem revisitar una obra 
cabdal de la literatura dramàtica europea. 
Sílvia Bel i Míriam Alamany seran Maria i 
Isabel, respectivament. 
En un moment de convulsions polítiques, 
a casa nostra i a tot Europa, és bo rein-
terpretar aquells clàssics que ens recor-
den que la lluita pel poder (polític, social, 
religiós) ha estat sempre plena de cons-
piracions, males arts, jocs bruts i també 
això que ara anomenem ‘personalismes’. 
Dues grans dones, representants de dues 
grans nacions dins un mateix territori, 
s’enfrontaran acarnissadament per veure 
qui domina qui. 
Plantegem una nova lectura del text de 
Schiller condensada només en set perso-
natges i anant a l’arrel del conflicte, tant 
polític com humà. n
Sergi Belbel

LA MEMORABLE BATALLA DE REINES DE SCHILLER, 
EL DRAMA HISTÒRIC I POLÍTIC QUE OBRIA 

EL ROMANTICISME DEL SEGLE XIX, SEGONS SERGI BELBEL 
I AMB MÍRIAM ALAMANY I SÍLVIA BEL DE PROTAGONISTES. 

ANGLATERRA I ESCÒCIA, MÉS QUE VIGENT.

VINT-I-CINC ANYS DESPRÉS DEL MUNTATGE  
de Josep Montanyès al Teatre Lliure, amb 
les esplèndides Anna Lizaran i Maife Gil 
al capdavant, volem revisitar una obra 
cabdal de la literatura dramàtica europea. 
Sílvia Bel i Míriam Alamany seran Maria i 
Isabel, respectivament. 
En un moment de convulsions polítiques, 
a casa nostra i a tot Europa, és bo rein-
terpretar aquells clàssics que ens recor-
den que la lluita pel poder (polític, social, 
religiós) ha estat sempre plena de cons-
piracions, males arts, jocs bruts i també 
això que ara anomenem ‘personalismes’. 
Dues grans dones, representants de dues 
grans nacions dins un mateix territori, 
s’enfrontaran acarnissadament per veure 
qui domina qui. 
Plantegem una nova lectura del text de 
Schiller condensada només en set perso-
natges i anant a l’arrel del conflicte, tant 
polític com humà. n
Sergi Belbel

s
Amb l’ajut de nobles del seu seguici, Maria 
Estuard, reina d’Escòcia i presonera al cas-
tell de Talbot per ordre de la seva cosina 
Isabel I d’Anglaterra, conspira per salvar la 
vida i recuperar el poder polític. Un enfron-
tament entre dues reines, dues religions, 
dues nacions, però també, i sobretot, entre 
dues dones amb poder.

intèrprets Míriam Alemany, Jordi Banacolocha, Sílvia Bel, Àlex Casanovas, Carles Martínez, Fina Rius i Marc Rius / producció Teatre Lliure
Gràcia. Del 5 de maig al 5 de juny / 20’30h. de dimecres a divendres / 17’30h. i 21h. dissabte / 18h. diumenge / de 15q a 29q / en català

#mariaestuard



43

MARIA ESTUARD
a partir de l’obra de FRIEDRICH VON SCHILLER 
versió i direcció SERGI BELBEL

violència
i

poder

Refugi antiaeri de l’antiga 
fàbrica d’automòbils Elizalde 
(Barcelona)
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EN VEU BAIXA
d’OWEN McCAFFERTY direcció FERRAN MADICO

QUIETLY, DE L’ESCRIPTOR NORD-IRLANDÈS OWEN McCAFFERTY, 
TRACTA ELS CAMINS DE LA CONVIVÈNCIA ENTRE TERRORISTES 
I VÍCTIMES DESPRÉS DE DEIXAR LES ARMES. UNA PEÇA DEL 2012, 
AVALADA PEL WRITERS’GUILD AWARD AL MILLOR TEXT TEATRAL, 
EL FRINGE FIRST AWARD I L’STAGE AWARD AL FESTIVAL D’EDIMBURG 2013. 
LA DIRIGEIX FERRAN MADICO.

#enveubaixa

intèrprets Francesc Garrido, Òscar Rabadán i Xisco Segura / producció Teatre Lliure
Montjuïc/Espai Lliure. Del 18 de maig al 12 de juny / 21h. de dimecres a divendres / 
18h. i 21’30h. dissabte / 18’30h. diumenge / de 15q a 29q / en català

IRLANDA DEL NORD ÉS UN EXEMPLE  
històric de la violència enquistada, no 
tan sols en el si d’una societat sinó d’una  
comunitat petita, on l’enemic és a l’altra 
banda del carrer.
En veu baixa parla de la violència (subjec-
tiva, simbòlica i sistemàtica) però també 
s’interroga sobre què s’ha de fer un cop 
la violència activa s’ha deixat de produir. 
Aquest nou estadi és d’una incertesa to-
talment contemporània. Com a societat, 
tenim la fortalesa per saber-ho gestionar?

Si el teatre ha de despertar-nos preguntes i 
no donar respostes, el teatre contemporani 
té una responsabilitat afegida: ha d’inter-
pel·lar-nos sobre la nostra realitat contem-
porània més immediata.
Què en fem, de la violència terrorista? 
Què en fem, de les víctimes i, la pregunta  
encara més complexa, què en fem dels  
victimaris? Podem renéixer de nosaltres  
mateixos? Som capaços, els éssers humans,  
de perdonar l’imperdonable? n
Ferran Madico

s

28 de març del 2009. Un pub de Belfast. 
Irlanda del Nord i Polònia s’estan jugant 
la classificació per a la copa del món 
de futbol a la TV. Aquesta nit, dos 
homes de Belfast, de mitjana edat, es 
trobaran per primera vegada. Tenen un 
passat en comú. Han de parlar. En veu 
baixa és una poderosa història sobre la 
violència. Dues persones radicalment 
enfrontades, en un mateix espai, unides 
pel mateix dolor.

“Quan mates un ésser humà per ideologia, 
mates un ésser humà.”

violència
i

poder

Temple Bar – Irish Pub 
(Barcelona)
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“Descomunal interpretació de Pol López. 

S’hauria de prorrogar i veure per tota Espanya.” 

Marcos Ordóñez El País
“Un bombó en una posada en escena trepidant.” 

Jordi Bordes El Punt Avui
“Divertida, sorprenent, tensa, personal, 

transparent, enigmàtica, única... 

magistralment dirigida per Julio Manrique.”

Joan-Anton Benach La Vanguardia
“Un treball brillant.”

María José Ragué recomana.cat
“Pol López aconsegueix una sensacional 

i genuïna creació. Una gran funció.”

Santi Fondevila Ara
“Aquesta és, per excel·lència, l’obra de Pol López.”

Andreu Sotorra Clip de teatre 
“Probablement, el millor espectacle 

de Julio Manrique. Un relat commovedor.”

Andreu Gomila Time Out
“Pol López fa un treball sobrenatural. 

Un dels millors espectacles de la temporada, 

si no el millor.”

Teresa Ferré Notes d’escena

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

VE DE LA TEMPORADA PASSADA, QUAN VA EXHAURIR LES LOCALITATS PER A TOTES  
LES FUNCIONS. TORNEM A PRESENTAR, ARA A MONTJUÏC I AMB EL CALIU INTACTE,  
LA FAMOSA HISTÒRIA DE CHRISTOPHER BONE, UN NOI AMB LA SÍNDROME D’ASPERGER.

#curiosincident

intèrprets Mireia Aixalà, Ivan Benet, Carme Fortuny, Cristina Genebat, Pol López, Marta Marco, Norbert Martínez i Xavier Ricart / producció Teatre Lliure
Montjuïc. Del 26 de maig al 22 de juny / 20’30h. de dimarts a divendres / 21h. dissabte / 18h. diumenge / de 15q a 29q / en català
aquesta peça es presenta gràcies a la gentilesa de Warner Bros. Entertainment.

“Descomunal interpretació de Pol López. 

S’hauria de prorrogar i veure per tota Espanya.” 

Marcos Ordóñez El País
“Un bombó en una posada en escena trepidant.” 

Jordi Bordes El Punt Avui
“Divertida, sorprenent, tensa, personal, 

transparent, enigmàtica, única... 

magistralment dirigida per Julio Manrique.”

Joan-Anton Benach La Vanguardia
“Un treball brillant.”

María José Ragué recomana.cat
“Pol López aconsegueix una sensacional 

i genuïna creació. Una gran funció.”

Santi Fondevila Ara
“Aquesta és, per excel·lència, l’obra de Pol López.”

Andreu Sotorra Clip de teatre 
“Probablement, el millor espectacle 

de Julio Manrique. Un relat commovedor.”

Andreu Gomila Time Out
“Pol López fa un treball sobrenatural. 

Un dels millors espectacles de la temporada, 

si no el millor.”

Teresa Ferré Notes d’escena
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TINTA
D’AMBROSIA
POETES VALENCIANS,
MALLORQUINS I CATALANS

TRES SESSIONS DEDICADES A LA POESIA. 
TRES DIES DE CELEBRACIÓ DE LA BELLESA 
I LA FORÇA DE LA PARAULA, EN ELS QUALS 
BRINDAREM AMB LA TINTA D’AMBROSIA 
D’AUSIÀS MARCH, MARIA MERCÈ MARÇAL, 
BLAI BONET O JOSEP CARNER. 
TAL COM BRINDEN ELS DÉUS.

#tintadambrosia

selecció de textos Martí Sales / coordinació i direcció Pau Carrió / producció Teatre Lliure
Montjuïc. 18 d’abril, 9 de maig i 6 de juny / 20’30h. dilluns / 12q / en català

AIXÒ ÉS UNA HISTÒRIA ORAL DE LA POESIA CATALANA.  
Hem volgut construir un contracànon efímer i volàtil que 
agafi molts segles, territoris i parles diferents per mostrar 
la potència i varietat de la nostra tradició versificadora, un 
dels nostres grans tresors culturals. La poesia dita, quan 
arriba per les orelles, quan la veu arrenca el vers de la 
plana i el fa deixondir-se i voleiar, quan el poema desplega 
accents, rimes i ritmes en l’espai i l’ocupa. La poesia feta 
clam, crit, pregària, lament, declaració. La poesia viscuda 
i sentida col·lectivament, compartida. Tornar-nos a trobar 
per escoltar els millors versos. n
Martí Sales
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Un nou país de les meravelles virtual 
proporciona la immersió sensorial total. 
Només has d’entrar-hi, triar una identi-
tat i gaudir de tots els seus capricis. Un 
drama criminal i un inquietant thriller de 
ciència-ficció que explora les conseqüèn-
cies de viure els nostres somnis privats. 
Un examen de responsabilitat moral dels 
mons virtuals i una dura advertència sobre 
el futur d’internet.

L’OBRA ES MOU ENTRE DOS MONS.  
El primer és una realitat opaca, on 
una detectiu interroga el creador 
d’un regne virtual. Un regne on els 
teus desitjos més ocults són realit-
zables. El segon és el regne mateix, 
on literalment pots ensumar, tocar, 
assaborir... i on, per complicar 
encara més les coses, els usuaris 
adults connectats des del món real 
poden crear avatars i triar-ne sexe 
o edat... qualsevol edat... La peça,  
intel·ligent, mostra un món digital 
d’alta tecnologia on es pot viure en 
una realitat virtual i cometre delic-
tes sense patir-ne conseqüències. 
La investigació d’un regne virtual 
i les seves activitats, tan realistes 
com ho podrien ser en la vida, és 
un terreny ètic relliscós si tenim la 
llibertat d’explorar fins els racons 
més desviats de la nostra imagina-
ció sense cap límit en les nostres 
fantasies més perverses. Un xoc de 
voluntats que condueix a un resul-
tat que ningú no podria haver ima-
ginat. Obra de suspens, enginyo-
sament construïda i ferotgement 
intel·ligent, ens obliga a afrontar 
preguntes profundament inquie-
tants sobre els límits de la realitat. 
Que no existeixi no significa que no 
sigui real. Això també és la xarxa, la 
web: vides alternatives en un futur 
que ja és aquí. n
Juan Carlos Martel Bayod

s

Un nou país de les meravelles virtual 
proporciona la immersió sensorial total. 
Només has d’entrar-hi, triar una identi-
tat i gaudir de tots els seus capricis. Un 
drama criminal i un inquietant thriller de 
ciència-ficció que explora les conseqüèn-
cies de viure els nostres somnis privats. 
Un examen de responsabilitat moral dels 
mons virtuals i una dura advertència sobre 
el futur d’internet.

GUANYA EL PREMI SUSAN SMITH BLACKBURN DE NOVA YORK EL 2012, 
S’ESTRENA A LOS ANGELES EL 2013 I OBTÉ SET PREMIS L.A. OVATION. 

DESPRÉS VA AL ROYAL COURT DE LONDRES, A L’OFF-BROADWAY I AL WEST END. 
THE NETHER, DE JENNIFER HALEY, ÉS UN TRHILLER DE CIÈNCIA-FICCIÓ EN UN MÓN 

100% DIGITAL. COM SERÀ LA NOSTRA IDENTITAT MORAL QUAN LES 
NOSTRES VIDES SIGUIN VIRTUALS? HO PODREU VEURE AL GREC 2016.

Bosc d’El Mussol Blau 
(El Masnou)

s

intèrprets Manel Barceló, Andreu Benito i Mar Ulldemolins (resta de repartiment en curs) / coproducció Teatre Lliure i GREC 2016 Festival de Barcelona
Gràcia. Juliol 2016 / en català

#linframon
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L’INFRAMÓN
de JENNIFER HALEY 
direcció JUAN CARLOS MARTEL BAYOD

GRÀCIA
GREC 2016

políticament
incorrecte
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EL LLIURE DELS NENS FA 5 ANYS! UNA EDAT EXCEL·LENT PER EXPLORAR LES MILLORS 
PROPOSTES ESCÈNIQUES PER A INFANTS I ESCOLES, ENGUANY AMB 4 CREACIONS 
SOBRE LA MEMÒRIA, LA PERCEPCIÓ, L’AUTONOMIA I EL COMPROMÍS. 
ESPECTADORS PETITS D’AVUI I ESCOLES, VENIU A CELEBRAR-HO AMB NOSALTRES!

BIBLIOTECA 
DE CUERDAS Y NUDOS
creació i direcció 
JOSÉ ANTONIO PORTILLO

BIBLIOTECA 
DE RUIDOS Y SONIDOS
creació i direcció 
ENRIC MONFORT
JOSÉ ANTONIO PORTILLO

Il barone rampante narra la història d’uns fets que passen el 15 de juny de 1767 
a Ombrosa (Itàlia). Dit així, només sembla un fet històric perdut en algun llibre re-
mot, però de fet és talment com si estigués a punt de passar ara, aquí, ben a prop 
nostre... En Cosimo, de només dotze anys, un dia s’enfila dalt d’un arbre amb la 
intenció de no baixar-ne mai més. Com un petit heroi, s’allunya d’un món que no li 
agrada per poder-lo canviar. Rebel i inconformista, com tots els infants que acos-
tumen a veure les coses amb més llibertat, s’aparta de les normes establertes del 
món dels adults per poder millorar tot allò que l’envolta. Perquè en Cosimo, tossut i 
persistent, creu que les grans revolucions comencen per un mateix. Dalt dels arbres, 
viurà grans aventures amb els nens Robafruites, el temut bandoler Gian Dei Brughi 
i el tinent poeta Agrippa Papillon, i s’enamorarà perdudament de la Viola.
Una petita història amb música en directe sobre la grandesa de lluitar per allò que 
un creu i sobre la llibertat i el respecte per l’entorn.

EL BARÓ DELS ARBRES
a partir d’Il barone rampante d’ITALO CALVINO
dramatúrgia NÚRIA VIZCARRO BOIX 
direcció JOAN ARQUÉ cia. TAAROA TEATRE

narrador-mestre José Antonio Portillo / 
percussionista Enric Monfort 
Montjuïc - foyer i escenari Sala Fabià Puigserver. 
Del 12 al 31 de gener / en castellà
FUNCIONS FAMILIARS 12h. dissabte i diumenge / 
9q - 12q

FUNCIONS ESCOLARS 10h. i 11’30h. de dimarts 
a divendres / 6q

intèrpret i manipulador Ireneu Tranis / Bufa&Sons Xavi Lozano, Guillem Aguilar i Marc Vila
coproducció Taaroa Teatre i Teatre de l’Aurora 
Montjuïc/Espai Lliure. Del 27 d’octubre l’1 de novembre / en català
FUNCIONS FAMILIARS 11’30h. i 17h. dissabte / 11’30h. diumenge / 9q - 12q

FUNCIONS ESCOLARS 10’30h. de dimarts a divendres / 6q

#elbarodelsarbres

#bibliotecacuerdas

#bibliotecaruidos

recomanat 
de 6 a 12 anys
(cicle inicial, 

mitjà i superior)
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La famosa companyia italiana Teatro delle Briciole presenta en castellà un dels seus 
muntatges emblemàtics. La història iniciàtica d’una nena que porta sempre una nina a 
la butxaca i que s’endinsa pel bosc de la bruixa tot buscant el foc. Un espectacle que 
aposta per fer teatre amb els nens i que canvia a cada representació.
Con la bambola in tasca és la història del pas d’una generació a una altra, del poder de 
la intuïció simbolitzat per la nina que Vassilissa porta sempre a la butxaca. És a dir, de 
la capacitat de mirar endins, d’escoltar, de sentir i d’entendre que sovint les coses no 
són com semblen i es recorre a la intuïció per descobrir-les. Basada en un conte rus, s’hi 
posa en pràctica l’execució de determinades tasques amb la finalitat de crear una relació 
afectuosa i sincera amb un ésser anomenat ‘la dona sàvia’, la vella deessa salvatge, la 
Baba Jaga, a qui Vassilissa demana el foc. L’actriu de la companyia interpreta la bruixa i 
Vassilissa és una nena triada d’entre el públic a cada funció. La recerca del foc l’obligarà 
a deixar casa seva i endinsar-se pel bosc.

CON LA BAMBOLA IN TASCA
a partir del conte Vassilissa la bella d’ALEKSANDR AFANÀSIEV 
dramatúrgia BRUNO STORI direcció LETIZIA QUINTAVALLA 
i SUSANNA BRANCO cia. TEATRO DELLE BRICIOLE

intèrpret Susanna Branco / 
producció Teatro delle Briciole - 
Solares Fondazione delle Arti  
Montjuïc/Espai Lliure. Del 4 al 10 d’abril
en castellà
FUNCIONS FAMILIARS 
11’30h. i 17h. dissabte / 
11’30h. diumenge / 9q - 12q

FUNCIONS ESCOLARS 
10’30h. de dilluns a divendres / 6q

#bambolaintasca

Repetim, perquè ens agrada molt, la ins-
tal·lació-biblioteca de la memòria que 
José Antonio Portillo ens va portar l’any 
passat. Un diàleg de silenci entre la mi-
rada de l’espectador i els fragments de 
vida que contenen els seus prestatges, 
guiat destrament pel propi autor. 
Però atenció, que la Biblioteca de cuer-
das y nudos no torna sola: aquesta tem-
porada li fa de contrapunt la Biblioteca 
de ruidos y sonidos, una proposta escè-
nica en procés de creació que us per-
metrà ser els protagonistes.
Quan entreu a la Biblioteca de ruidos 
y sonidos, viureu una experiència amb 
el món dels sons i la seva relació amb 
cada un de nosaltres. Es tracta d’una 
biblioteca octogonal on, guiats en direc-
te pel percussionista Enric Monfort, es 
produirà una metàfora del nostre cer-
vell, del sistema que ens relaciona amb 
el món sonor que ens envolta. Veureu 
com recollim, cataloguem, emmagatze-
mem i transformem tots els sons en un 
procés que explora el fet físic en si i, 
alhora, el seu significat emocional.

NENS
EL LLIURE DELS

més informació i reserves 

Mariona Montaña
serveieducatiu@teatrelliure.com

932 892 770

www.teatrelliure.com

#lliuredelsnens

recomanat 
de 6 a 12 anys
(cicle inicial, 

mitjà i superior)

recomanat 
de 3 a 7 anys

(educació infantil 
i primer cicle d’inicial)
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DES DEL SERVEI EDUCATIU APOSTEM 
UN ANY MÉS PER APROPAR LES ARTS 
ESCÈNIQUES ALS ALUMNES DE SECUNDÀRIA  
I DE BATXILLERAT RELLEGINT ELS CLÀSSICS  
I DESCOBRINT LA CREACIÓ CONTEMPORÀNIA. 
VOLEM QUE ELS JOVES APRENGUIN A TENIR  
UNA MIRADA PRÒPIA I QUE ESDEVINGUIN 
ESPECTADORS CRÍTICS. ELS CONVIDEM A 
REFLEXIONAR SOBRE LA SOCIETAT EN QUÈ VIVIM 
APROPANT-LOS A LES ARTS ESCÈNIQUES D’UNA 
MANERA EDUCATIVA I LÚDICA ALHORA.

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. OFERIM UN 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.

EDU
SERVEI EDUCATIU

PREMIS I CÀSTIGS
dramatúrgia i direcció Ciro Zorzoli
cia. T de teatre
Montjuïc. 30 de setembre a 25 d’octubre

VILAFRANCA
creació i direcció Jordi Casanovas
Montjuïc. 5 a 29 de novembre

TEATRO DE LA CIUDAD:
n	 EDIPO REY 
 de Sòfocles direcció Alfredo Sanzol
n	 MEDEA
 de Sèneca, Eurípides i altres 
 versió i direcció Alfredo Lima
n	 ANTÍGONA
 de Sòfocles 
 versió i direcció Miguel del Arco
Montjuïc. 3 a 6 de desembre

HAMLET
de William Shakespeare
versió i direcció Pau Carrió
Gràcia. 17 de març a 10 d’abril
Funció escolar dimarts 5/04, 16’30h.

A TEATRO CON EDUARDO
d’Eduardo de Filippo
direcció Lluís Pasqual
Montjuïc. 30 de març a 1 de maig

MARIA ESTUARD
a partir de l’obra de Friedrich von Schiller
versió i direcció Sergi Belbel
Gràcia. 5 de maig a 5 de juny

EL CURIÓS INCIDENT 
DEL GOS A MITJANIT
a partir de la novel·la de Mark Haddon
adaptació Simon Stephens
direcció Julio Manrique
Montjuïc. 26 de maig a 22 de juny

ESPECTACLES RECOMANATS
EL REI LEAR
de William Shakespeare
direcció Lluís Pasqual
Montjuïc. 17 de desembre a 31 de gener

RELATO DE UN NÁUFRAGO
basat en una novel·la 
de Gabriel Garcia Márquez
direcció Marc Montserrat-Drukker
Gràcia. 28 de gener a 28 de febrer

EL ALCALDE DE ZALAMEA
de Pedro Calderón de la Barca 
versió Álvaro Tato direcció Helena Pimenta
Compañia Nacional de Teatro Clásico
Montjuïc. 2 a 6 de març

Consulteu les fitxes pedagògiques a www.teatrelliure.com



Institut Lluís Domènech i Montaner 
Pròxima estació 

de Karl Valentin i altres autors 
adaptació i direcció Laura Maria González

 EL LLIURE VA A LES AULES
Prepara’t per a la funció La responsable del Servei Educatiu 
ve al vostre centre d’ensenyament a fer una sessió preparatò-
ria de l’espectacle que vindreu a veure.
L’activitat consta d’una breu explicació de la història del Tea-
tre Lliure i una altra de l’obra que heu triat, a partir del text, 
de l’autor, dels personatges o de l’escenografia, utilitzant ma-
terial gràfic i/o audiovisual de suport.

 VISITA EL TEATRE LLIURE
Itineraris teatrals Visita guiada a les instal·lacions del Teatre Lliure de 
Montjuïc, amb una explicació de la història del teatre i de l’edifici. Es 
visiten els diversos espais i s’assisteix a una funció. 
Trobades teatrals a la carta 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.

ACTIVITATS PER A SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

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.

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.

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.

més informació i reserves 

Mariona Montaña
serveieducatiu@teatrelliure.com

932 892 770

www.teatrelliure.com

#lliureeduca ©
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Pròxima estació 

de Karl Valentin i altres autors 
adaptació i direcció Laura Maria González
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Institut Vall d’Hebron
Alcanzar un sueño, basat en Grease i Fama 
adaptació i direcció Laura Faus
música Armand Treviño coreografia Xavier Cuerpo

Les IV Jornades Joves de Creació Artística partei-
xen d’un projecte educatiu que impulsa i organit-
za l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament 
de Barcelona (IMEB) en col·laboració amb el  
Teatre Lliure, que cedeix l’espai i la tasca dels 
seus professionals. 
Els estudiants tenen la possibilitat de gaudir de 
les instal·lacions, de treballar amb els professio-
nals del Lliure i d’endinsar-se en la creació artís-
tica i cultural.
Adreçades a centres d’Educació Secundària i de 
Batxillerat de la ciutat de Barcelona, se seleccio-
nen les propostes participants prioritzant el tre-
ball en grup, la col·laboració entre companys/es i 
la responsabilitat compartida.
El Teatre Lliure obre les portes durant tres matins 
per rebre l’actuació dels instituts seleccionats i el 
seu públic.

IV JORNADES 
JOVES DE CREACIÓ 
ARTÍSTICA - 
TEATRE

T’has emocionat, has rigut o has plorat. Gràcies al programa Apropa Cultura,  
al Teatre Lliure més de 980 espectadors en situació de risc d’exclusió  
social van viure el mateix que tu durant la temporada passada.

Apropa Cultura és un programa d’inclusió social que vetlla per l’accessibi-
litat de tota la ciutadania als equipaments culturals de Catalunya. És una 
iniciativa que uneix teatres, auditoris i museus amb les entitats del sector 
social. Enforteix les experiències vitals dels col·lectius més vulnerables i fa 
realitat el dret a la cultura per a tothom. La temporada passada, 19.000 
persones van tenir l’oportunitat d’assistir als espectacles i participar en les 
activitats de 54 equipaments culturals de Catalunya. 
Apropa Cultura té un compromís amb l’educació per afavorir la presència 
de les arts en la vida quotidiana de les persones i dels col·lectius. Cada 
temporada, amb el propòsit d’Educar amb l’art, organitza cursos en arts 
escèniques, música, arts plàstiques i visuals adreçats a educadors socials, 
terapeutes, integradors, coordinadors, tècnics, monitors i cuidadors sense 
coneixements específics d’arts escèniques ni de música. 
Més informació www.apropacultura.cat

EL TEATRE LLIURE 
AMB APROPA CULTURA

EDU
SERVEI EDUCATIU

#ApropaCultura

Institut Vall d’Hebron
Alcanzar un sueño, basat en Grease i Fama 
adaptació i direcció Laura Faus
música Armand Treviño coreografia Xavier Cuerpo
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ÀGORA LLIURE-UPF

ELS OFICIS DEL TEATRE

L’Àgora Lliure-UPF emprèn la segona temporada de col·laboració 
amb la Universitat Pompeu Fabra, després d’haver assajat amb 
èxit un projecte d’intercanvi que vol reforçar els vincles entre el 
teatre i el món acadèmic.
En aquests primers mesos, hem programat taules rodones amb 
professors de prestigi i hem debatut amb el públic sobre l’èti-
ca de la banca, la crisi nord-americana del crac del 29, el valor 
dels diners i la manipulació de l’opinió pública. D’altra banda,  
La Kompanyia Lliure ha rebut classes magistrals en el procés de pre-
paració d’alguns personatges; l’Aula de Teatre de la UPF ha assistit  
a assaigs i ha gaudit de les explicacions de directors i autors sobre 
com es fa una adaptació teatral, i els alumnes de Comunicació 
Audiovisual hi han pogut dialogar a l’entorn del llenguatge cinema-
togràfic en teatre i fer pràctiques en algun dels muntatges.

Emprenem doncs el segon any, disposats a debatre més enllà de 
la simple discussió artística, ajudats per una programació que 
planteja un ampli ventall temàtic. Els itineraris principals que el 
Lliure presenta enguany són veritat i ficció, individu i tragèdia,  
violència i poder i políticament incorrecte, i volen ser un estímul  
per aprofundir en els conflictes que generen les identitats que  
carreguem a l’esquena com a societat i com a individus. Els mun-
tatges que us presentem poden fer-nos qüestionar la nostra relació 
amb el sentit de la pàtria, la fe i el compromís polític, ètic o de 
gènere. Una intersecció d’identitats que inclou temes tan candents 
com el terror d’estat, la llibertat d’expressió i la memòria col·lectiva.
L’Àgora Lliure-UPF vol ser –en sintonia amb el compromís  
adquirit pel teatre i la universitat– aquella taula comunal on  
podem seure i parlar.

De novembre a març, obrirem el teatre als espectadors que vul-
guin conèixer de primera mà les particularitats dels oficis teatrals. 
Aquesta temporada, us proposem un taller articulat en 2 sessions 
mensuals per aprofundir en el coneixement del fet escènic, entès 
no només com allò que veiem quan som espectadors d’una funció. 
El taller tindrà una capacitat inicial de 40 places, algunes de les 
quals seran reservades per a abonats. 
Com funcionen els assaigs? Per què un espectacle dura més dies 
que un altre? En quin moment es comença a treballar en l’es-
pai escènic? Què comporta il·luminar una funció? Qui diu que  

comenci l’espectacle, i per què? Com es programa una temporada?  
Com es gestiona un teatre?
Se’ns acuden moltes preguntes i dubtes que podem i volem  
respondre des de dins. Procurarem cobrir en aquest recorregut 
de 8 sessions tots els aspectes interns dels oficis del teatre, que 
acaben cristal·litzant en forma d’espectacle. Poder conèixe’ls mi-
llor ens sembla, senzillament, una manera de fer créixer l’esperit 
crític del ciutadà davant de l’experiència artística.

Més informació al nostre web a partir de setembre.

MIRADOR
LLIURE

UN INDRET ELEVAT. 
UN ESPAI OBERT QUE CONVIDA A L’OBSERVACIÓ I A LA REFLEXIÓ. 
AMB HORITZONS, SOMNIS I DUBTES PER CONFRONTAR 
AMB LA REALITAT, PER DISCUTIR I DIALOGAR EN LLIBERTAT. 
AQUEST ÉS L’ÀMBIT QUE NEIX LA TEMPORADA 2015/16, 
I QUE AGRUPA DIVERSES INICIATIVES A L’ENTORN DEL FET 
ESCÈNIC I DELS ESPECTACLES PROGRAMATS. 
UN MIRADOR.
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MITOS21
El Teatre Lliure continua compartint la 
seva aventura amb els nostres teatres 
públics companys a la xarxa Mitos21.  
Durant la temporada 2014/15 s’han cele-
brat dues assemblees generals, la prime-
ra a Copenhaguen i la segona a Estocolm, 
on hem pogut conèixer els nous directors 
del Det Kongelige Teater i del Kungliga  
Dramatiska Teatern – Dramaten, respecti-

vament. En aquestes trobades han nascut 
idees de futura cooperació, que desembo-
caran en el proper Festival Bergman que 
organitza el Dramaten d’Estocolm. 
En perspectiva, aquest setembre el 
Deutsches Theater de Berlín presenta-
rà un espectacle confegit entre artistes 
provinents de deu dels teatres que for-
men la xarxa Mitos21. I el mes de gener 

del 2016, el Lliure acollirà una trobada 
dels responsables de premsa de tots els  
teatres adherits a la xarxa per debatre els 
reptes comuns de comunicació. 
Aquestes i moltes més idees ens projecten 
cap al futur amb esperit de cooperació amb 
els nostres germans europeus i refermen la 
nostra idea d’un teatre públic, europeu i 
humanista al servei d’una societat lliure.

LA KOMPANYIA LLIURE
La temporada 2013/14 iniciàvem una 
aventura, un deure que volíem complir com 
a teatre públic que som: la creació d’una 
companyia estable formada per joves en 
procés de professionalització. Les circums-
tàncies més que difícils d’accés al mercat 
laboral per part dels joves ens exigien, molt 
humilment i amb les nostres limitades  
possibilitats, donar veu a una generació 
d’intèrprets (la que ara té al voltant dels 
trenta anys) i que poguessin créixer a recer 
del Lliure: no tan protegits ni, d’alguna ma-
nera ‘fora del món’ com en un període de 
formació, ni abocats directament a les lleis 
d’allò que anomenem ‘mercat’.
Pensada sobretot com una baula més del 
nostre compromís amb l’ofici teatral, que 
inclou garantir la transmissió dels sabers 
de l’escena, vam establir, per a aquesta ex-
periència pilot, un període de treball de dos 
anys. Així va sorgir La Kompanyia Lliure.  
En un context difícil que ens va portar a 
fer-la entrar directament en la dinàmica 
de producció del Teatre. En aquests dos 
anys que ara conclouen, la companyia 
formada per Laura Aubert, Javier Beltrán, 
Paula Blanco, Pol López, Mima Riera i 
David Verdaguer s’ha foguejat amb textos 
i propostes molt diferents, ha format part 
del repartiment (en col·lectiu o compar-
tint escenari amb altres professionals) 
d’una desena d’espectacles: Recordant 
la Fedra; La revolució no serà tuitejada; 
Moby Dick, un viatge pel teatre; El caba-
llero de Olmedo; Victòria d’Enric V; Somni 
americà; la trilogia Tot pels diners, i Frank 
V (opereta d’una banca privada). És a dir, 

ha fet armes des de la praxi: fent teatre. 
Tots, em sembla, n’estem molt satisfets.
La temporada 2015/16 obre una nova 
etapa d’aquest projecte. Renovarem el 
nostre compromís amb altres intèrprets 
i en un altre context. I amb l’experièn-
cia acumulada durant aquests dos anys, 
enguany ens plantegem el treball de La 
Kompanyia Lliure a un altre ritme, potser 
més natural. Dedicarem un trimestre a 
fer una selecció oberta dels seus futurs 

integrants, que intentarem augmentar en 
nombre. Més tard, per preparar el seu 
pas a l’escena professional, dedicarem 
sis mesos a una sèrie de tallers especi-
alitzats. Una temporada de guaret i cul-
tiu perquè la renovada Kompanyia Lliure 
pugui accedir a l’escenari amb les millors 
armes la temporada 2016/17 i s’hi man-
tingui aquesta vegada durant tres anys.
Una aventura, un deure, un compromís, 
un desig.

Patrocinen La Kompanyia Lliure

D’esquerra a dreta i de dalt a baix, els components de La Kompanyia Lliure 
de les temporades 13/14 i 14/15: Mima Riera, David Verdaguer, Paula Blanco,  
Javier Beltrán, Laura Aubert i Pol López

s



EL LLIURE MÉS ACCESSIBLE 
El Teatre Lliure, fidels al compromís de fer 
el teatre accessible a tots els ciutadans 
en els diversos àmbits que envolten el fet 
teatral, aquesta temporada us oferim:

n places d’aparcament reservades per a persones amb discapacitat (Montjuïc)
n sales amb accessos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda
n seients reservats per a persones amb mobilitat reduïda
n sistema d’anell magnètic per a persones amb discapacitat auditiva
n programes de mà en braille disponibles a taquilla

Les dates dels col·loquis poden variar en funció de la disponibilitat 
dels equips artístics. Qualsevol canvi serà anunciat degudament 
per part del Teatre Lliure al nostre web www.teatrelliure.com

COL·LOQUIS
Amb els equips artístics
i moderats per Xavier Graset
CrecEnUn.../Dona no... (pàg. 6) 4/10
Premis i càstigs (pàg. 8) 2/10
Ser-ho o no (pàg. 10) 8/11
Vilafranca (pàg. 14) 15/11
Conillet (pàg. 16) 22/11
El rei Lear (pàg. 23) 10/01
La llista (pàg. 24) 24/01
Relato de un náufrago (pàg. 26) 7/02
Invernadero (pàg. 28) 14/02
El rey (pàg. 34) 13/03
Hamlet (pàg. 36) 27/03
A teatro con Eduardo (pàg. 38) 10/04
Sota la ciutat (pàg. 40) 24/04
Maria Estuard (pàg. 42) 15/05
En veu baixa (pàg. 44) 29/05
El curiós incident... (pàg. 46) 5/06

FUNCIONS SOBRETITULADES EN CATALÀ
887 (pàg. 12)
La parola canta (pàg. 30)

FUNCIONS SOBRETITULADES EN CASTELLÀ I ANGLÈS 
EL DISSABTE A LA NIT
Premis i càstigs (pàg. 8) a partir del 10/10
Vilafranca (pàg. 14) a partir del 14/11
El rei Lear (pàg. 23) a partir del 19/12
A teatro con Eduardo (pàg. 38) a partir del 9/04
El curiós incident... (pàg. 46) a partir del 4/06

FUNCIONS ACCESSIBLES 
Amb sobretítols per a persones amb discapacitat auditiva 
i audiodescripció per a persones amb discapacitat visual
Premis i càstigs (pàg. 8) 9/10
Vilafranca (pàg. 14) 20/11
El rei Lear (pàg. 23) 8/01
A teatro con Eduardo (pàg. 38) 8/04
El curiós incident... (pàg. 46) 10/06

FUNCIONS ESCOLARS 
PER A SECUNDÀRIA I BATXILLERAT 
Hamlet (pàg. 36) 5/04 a les 16’30h.

PALLASSOS SENSE FRONTERES
Un any més, i ja en van quatre, gaudim de 
la cessió d’un espai de treball i de reunió 
dins de les instal·lacions del Teatre Lliure 
de Montjuïc. Gràcies a l’estalvi que ens 
proporciona gaudir d’aquest espai gratuït,  
podem compartir somriures amb més 
milers de nens i nenes arreu del món i 
també a casa nostra. Gràcies Teatre Lliure  
per la vostra complicitat amb el pro-
jecte de Pallassos Sense Fronteres.  
Cada somriure que compartim us pertany 
també a vosaltres!

informació i contacte www.clowns.org / 933248420 / psf@clowns.org
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 SETEMBRE 15

Dt 22   20’30h CrecEnUnSolDéu 

Dc 23   20’30h Dona no reeducable

Dj 24   20’30h CrecEnUnSolDéu

Dv  25   20’30h Dona no reeducable

Ds  26   21h Dona no reeducable

Dg 27   18h CrecEnUnSolDéu

Dl 28  

Dt 29   20’30h Dona no reeducable

Dc 30 20’30h Premis i càstigs  20’30h CrecEnUnSolDéu 

  OCTUBRE 15

Dj 1 20’30h Premis i càstigs  20’30h Dona no reeducable

Dv 2 20’30h Premis i càstigs  20’30h CrecEnUnSolDéu

Ds 3 17’30h/21h Premis i...  21h Dona no reeducable

Dg 4 18h Premis i càstigs  18h CrecEnUnSolDéu

Dl 5  

Dt 6   20’30h CrecEnUnSolDéu 

Dc 7 20’30h Premis i càstigs  20’30h CrecEnUnSolDéu

Dj  8 20’30h Premis i càstigs  20’30h CrecEnUnSolDéu

Dv 9 20’30h Premis i càstigs  20’30h CrecEnUnSolDéu

Ds 10 17’30h/21h Premis i...  21h CrecEnUnSolDéu

Dg 11 18h Premis i càstigs  18h CrecEnUnSolDéu

Dl 12  

Dt 13  

Dc 14 20’30h Premis i càstigs

Dj  15 20’30h Premis i càstigs

Dv 16 20’30h Premis i càstigs

Ds 17 17’30h/21h Premis i...

Dg 18 18h Premis i càstigs

Dl 19  

Dt 20  

Dc 21 20’30h Premis i càstigs

Dj  22 20’30h Premis i càstigs

Dv 23 20’30h Premis i càstigs

Ds 24 17’30h/21h Premis i...

Dg 25 18h Premis i càstigs

Dl 26  

Dt 27  10’30h El baró dels... 

Dc 28  10’30h El baró dels... 20’30h Ser-ho o no

Dj  29 20’30h 887 10’30h El baró dels... 20’30h Ser-ho o no

Dv 30 20’30h 887 10’30h El baró dels... 20’30h Ser-ho o no

Ds 31  11’30h/17h El baró dels... 21h Ser-ho o no

  NOVEMBRE 15

Dg 1  11’30h El baró dels... 18h Ser-ho o no

Dl 2  

Dt 3   20’30h Ser-ho o no

Dc 4   20’30h Ser-ho o no

Dj  5 20’30h Vilafranca  20’30h Ser-ho o no

17’30h CrecEnUnSolDéu

17’30h CrecEnUnSolDéu
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Dc 23 20’30h El rei Lear  20’30h Rhum

Dj  24

Dv 25 20’30h El rei Lear  20’30h Rhum

Ds 26 19h El rei Lear  21h Rhum

Dg 27 18h El rei Lear  18h Rhum

Dl 28  

Dt 29 20’30h El rei Lear  20’30h Rhum

Dc 30 20’30h El rei Lear  20’30h Rhum

Dj  31

  GENER 16

Dv 1 20’30h El rei Lear  20’30h Rhum

Ds 2 19h El rei Lear  17’30h/21h Rhum

Dg 3 18h El rei Lear  18h Rhum

Dl 4  

Dt 5  

Dc 6 20’30h El rei Lear  20’30h Rhum

Dj  7 20’30h El rei Lear  20’30h Rhum

Dv 8 20’30h El rei Lear  20’30h Rhum

Ds 9 19h El rei Lear  17’30h/21h Rhum

Dg 10 18h El rei Lear  18h Rhum

Dl 11  

Dt 12 20’30h El rei Lear 

Dc 13 20’30h El rei Lear

Dj  14 20’30h El rei Lear

Dv 15 20’30h El rei Lear

Ds 16 19h El rei Lear

Dg 17 18h El rei Lear

Dl 18  

Dt 19 20’30h El rei Lear 

Dc 20 20’30h El rei Lear

Dj  21 20’30h El rei Lear 21h La llista

Dv 22 20’30h El rei Lear 21h La llista

Ds 23 19h El rei Lear 21’30h La llista

Dg 24 18h El rei Lear 18’30h La llista

Dl 25  

Dt 26 
20’30h El rei Lear

 21h La llista

Dc 27 20’30h El rei Lear 21h La llista

Dj  28 20’30h El rei Lear 21h La llista 20’30h Relato de un...

Dv 29 20’30h El rei Lear 21h La llista 20’30h Relato de un...

Ds 30 
19h El rei Lear 

21’30h La llista 17’30h/21h Relato de...

Dg 31 18h El rei Lear 18’30h La llista 18h Relato de un...

  FEBRER 16

Dl 1  

Dt 2  21h La llista 

Dc 3  21h La llista 20’30h Relato de un...

Dj  4  21h La llista 20’30h Relato de un...

Dv 5  21h La llista 20’30h Relato de un...

Ds 6  21’30h La llista 17’30h/21h Relato de...

Dv 6 20’30h Vilafranca  20’30h Ser-ho o no

Ds 7 17’30h/21h Vilafranca  21h Ser-ho o no

Dg 8 18h Vilafranca  18h Ser-ho o no

Dl 9  

Dt 10   20’30h Ser-ho o no

Dc 11 20’30h Vilafranca 21h Conillet 20’30h Ser-ho o no

Dj  12 20’30h Vilafranca 21h Conillet 20’30h Ser-ho o no

Dv 13 20’30h Vilafranca 21h Conillet 20’30h Ser-ho o no

Ds 14 17’30h/21h Vilafranca 18h/21’30h Conillet 21h Ser-ho o no

Dg 15 18h Vilafranca 18’30h Conillet 18h Ser-ho o no

Dl 16  

Dt 17   20’30h Ser-ho o no

Dc 18 20’30h Vilafranca 21h Conillet 20’30h Ser-ho o no

Dj  19 20’30h Vilafranca 21h Conillet 20’30h Ser-ho o no

Dv 20 20’30h Vilafranca 21h Conillet 20’30h Ser-ho o no

Ds 21 17’30h/21h Vilafranca 18h/21’30h Conillet 21h Ser-ho o no

Dg 22 18h Vilafranca 18’30h Conillet 18h Ser-ho o no

Dl 23  

Dt 24   20’30h Ser-ho o no

Dc 25 20’30h Vilafranca 21h Conillet 20’30h Ser-ho o no

Dj  26 20’30h Vilafranca 21h Conillet 20’30h Ser-ho o no

Dv 27 20’30h Vilafranca 21h Conillet 20’30h Ser-ho o no

Ds 28 17’30h/21h Vilafranca 18h/21’30h Conillet 21h Ser-ho o no

Dg 29 18h Vilafranca 18’30h Conillet 18h Ser-ho o no

Dl 30

  DESEMBRE 15

Dt 1   20’30h Ser-ho o no

Dc 2  21h Conillet 20’30h Ser-ho o no

Dj  3 22h Medea 21h Conillet 20’30h Ser-ho o no

Dv 4 22h Antígona 21h Conillet 20’30h Ser-ho o no

Ds 5 22h Edipo rey 18h/21’30h Conillet 21h Ser-ho o no

Dg 6 22h Medea 18’30h Conillet 18h Ser-ho o no

Dl 7  

Dt 8  

Dc 9 

Dj  10   20’30h Rhum

Dv 11   20’30h Rhum

Ds 12   17’30h/21h Rhum

Dg 13   18h Rhum

Dl 14  

Dt 15  

Dc 16   20’30h Rhum

Dj  17 20’30h El rei Lear  20’30h Rhum

Dv 18 20’30h El rei Lear  20’30h Rhum

Ds 19 19h El rei Lear  17’30h/21h Rhum

Dg 20 18h El rei Lear  18h Rhum

Dl 21  

Dt 22 20’30h El rei Lear  20’30h Rhum 

19’30h Edipo rey

19’30h Medea

19’30h Antígona

17h Edipo/19’30h Antígona

10h/11’30h Biblioteca...

10h/11’30h Biblioteca...

10h/11’30h Biblioteca...

10h/11’30h Biblioteca...

10h/11’30h Biblioteca...

10h/11’30h Biblioteca...

10h/11’30h Biblioteca...

10h/11’30h Biblioteca...

10h/11’30h Biblioteca...

10h/11’30h Biblioteca...

10h/11’30h Biblioteca...

10h/11’30h Biblioteca...

12h Biblioteca...

12h Biblioteca...

12h Biblioteca...

12h Biblioteca...

12h Biblioteca...

12h Biblioteca...
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Dg 7  18’30h La llista 18h Relato de un...

Dl 8  

Dt 9  21h La llista   

Dc 10 20’30h Invernadero 21h La llista 20’30h Relato de un...

Dj  11 20’30h Invernadero 21h La llista 20’30h Relato de un...

Dv 12 20’30h Invernadero 21h La llista 20’30h Relato de un...

Ds 13 21h Invernadero 21’30h La llista 17’30h/21h Relato de...

Dg 14 18h Invernadero 18’30h La llista 18h Relato de un...

Dl 15  

Dt 16 20’30h Invernadero    

Dc 17 20’30h Invernadero  20’30h Relato de un...

Dj  18 20’30h Invernadero  20’30h Relato de un...

Dv 19 20’30h Invernadero  20’30h Relato de un...

Ds 20 21h Invernadero  17’30h/21h Relato de...

Dg 21 18h Invernadero  18h Relato de un...

Dl 22  

Dt 23   

Dc 24   20’30h Relato de un...

Dj  25   20’30h Relato de un...

Dv 26 20’30h La parola canta  20’30h Relato de un...

Ds 27 21h La parola canta  17’30h/21h Relato de...

Dg 28 18h La parola canta  18h Relato de un...

Dl 29

  MARÇ 16

Dt 1  

Dc 2 20’30h El alcalde de...

Dj  3 20’30h El alcalde de...

Dv 4 20’30h El alcalde de... 21h El rey

Ds 5 21h El alcalde de... 18h/21’30h El rey

Dg 6 18h El alcalde de... 18’30h El rey

Dl 7  

Dt 8  

Dc 9  21h El rey

Dj  10   21h El rey

Dv 11  21h El rey

Ds 12  18h/21’30h El rey

Dg 13  18’30h El rey

Dl 14  

Dt 15  

Dc 16  21h El rey

Dj  17  21h El rey 20’30h Hamlet

Dv 18  21h El rey 20’30h Hamlet

Ds 19  18h/21’30h El rey 21h Hamlet

Dg 20  18’30h El rey 18h Hamlet

Dl 21  

Dt 22   20’30h Hamlet

Dc 23   20’30h Hamlet

Dj  24   20’30h Hamlet
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Dt 10   

Dc 11   20’30h Maria Estuard

Dj  12   20’30h Maria Estuard

Dv 13   20’30h Maria Estuard

Ds 14   17’30h/21h Maria Estuard

Dg 15   18h Maria Estuard

Dl 16  

Dt 17  

Dc 18  21h En veu baixa 20’30h Maria Estuard

Dj  19  21h En veu baixa 20’30h Maria Estuard

Dv 20  21h En veu baixa 20’30h Maria Estuard

Ds 21  18h/21’30h En veu baixa 17’30h/21h Maria Estuard

Dg 22  18’30h En veu baixa 18h Maria Estuard

Dl 23  

Dt 24  

Dc 25  21h En veu baixa 20’30h Maria Estuard

Dj  26 20’30h El curiós... 21h En veu baixa 20’30h Maria Estuard

Dv 27 20’30h El curiós... 21h En veu baixa 20’30h Maria Estuard

Ds 28 21h El curiós... 18h/21’30h En veu baixa 17’30h/21h Maria Estuard

Dg 29 18h El curiós... 18’30h En veu baixa 18h Maria Estuard

Dl 30  

Dt 31 20’30h El curiós...

  JUNY 16

Dc 1 20’30h El curiós... 21h En veu baixa 20’30h Maria Estuard

Dj  2 20’30h El curiós... 21h En veu baixa 20’30h Maria Estuard

Dv 3 20’30h El curiós... 21h En veu baixa 20’30h Maria Estuard

Ds 4 21h El curiós... 18h/21’30h En veu baixa 17’30h/21h Maria Estuard

Dg 5 18h El curiós... 18’30h En veu baixa 18h Maria Estuard

Dl 6  Poesia catalana 

Dt 7 20’30h El curiós... 

Dc 8 20’30h El curiós... 21h En veu baixa

Dj  9 20’30h El curiós... 21h En veu baixa

Dv 10 20’30h El curiós... 21h En veu baixa

Ds 11 21h El curiós... 18h/21’30h En veu baixa

Dg 12 18h El curiós... 18’30h En veu baixa

Dl 13  

Dt 14 20’30h El curiós... 

Dc 15 20’30h El curiós...  20’30h Dona no reeducable

Dj  16 20’30h El curiós...  20’30h Dona no reeducable

Dv 17 20’30h El curiós...  20’30h Dona no reeducable

Ds 18 21h El curiós...  21h Dona no reeducable

Dg 19 18h El curiós...  18h Dona no reeducable

Dl 20  

Dt 21 20’30h El curiós...  20’30h Dona no reeducable

Dc 22 20’30h El curiós...  20’30h Dona no reeducable

Dj  23

Dv 24 

Ds 25

20’30h Tinta d’ambrosia

20’30h Tinta d’ambrosia

20’30h Tinta d’ambrosia

Les informacions d’horaris i espais poden patir algun canvi en el transcurs de la temporada. 
Consulteu la informació actualitzada al web del teatre (www.teatrelliure.com) i a les entrades de cada espectacle un cop adquirides.

Dv 25   20’30h Hamlet

Ds 26   21h Hamlet

Dg 27   18h Hamlet

Dl 28  

Dt 29   20’30h Hamlet

Dc 30 20’30h A teatro con...  20’30h Hamlet

Dj  31 20’30h A teatro con...  20’30h Hamlet

  ABRIL 16

Dv 1 20’30h A teatro con...  20’30h Hamlet

Ds 2 21h A teatro con...  21h Hamlet

Dg 3 18h A teatro con...  18h Hamlet

Dl 4  10’30h Con la bambola...

Dt 5 20’30h A teatro con... 10’30h Con la bambola... 16’30h Hamlet

Dc 6 20’30h A teatro con... 10’30h Con la bambola... 20’30h Hamlet

Dj  7 20’30h A teatro con... 10’30h Con la bambola... 20’30h Hamlet

Dv 8 20’30h A teatro con... 10’30h Con la bambola... 20’30h Hamlet

Ds 9 21h A teatro con... 11’30h/17h Con la... 21h Hamlet

Dg 10 18h A teatro con... 11’30h Con la bambola... 18h Hamlet

Dl 11  

Dt 12 20’30h A teatro con...

Dc 13 20’30h A teatro con...

Dj  14 20’30h A teatro con... 21h Sota la ciutat

Dv 15 20’30h A teatro con... 21h Sota la ciutat

Ds 16 21h A teatro con... 18h/21’30h Sota la ciutat

Dg 17 18h A teatro con... 18’30h Sota la ciutat

Dl 18  Poesia valenciana 

Dt 19 20’30h A teatro con... 

Dc 20 20’30h A teatro con... 21h Sota la ciutat

Dj  21 20’30h A teatro con... 21h Sota la ciutat

Dv 22 20’30h A teatro con... 21h Sota la ciutat

Ds 23 21h A teatro con... 18h/21’30h Sota la ciutat

Dg 24 18h A teatro con... 18’30h Sota la ciutat

Dl 25  

Dt 26 20’30h A teatro con... 

Dc 27 20’30h A teatro con... 21h Sota la ciutat

Dj  28 20’30h A teatro con... 21h Sota la ciutat

Dv 29 20’30h A teatro con... 21h Sota la ciutat

Ds 30 21h A teatro con... 18h/21’30h Sota la ciutat

  MAIG 16

Dg 1 18h A teatro con... 18’30h Sota la ciutat

Dl 2  

Dt 3  

Dc 4 

Dj  5   20’30h Maria Estuard

Dv 6   20’30h Maria Estuard

Ds 7   17’30h/21h Maria Estuard

Dg 8   18h Maria Estuard

Dl 9 
 Poesia mallorquina
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FER-SE ABONAT ÉS MOLT FÀCIL!
Podeu adquirir qualsevol dels abonaments del Lliure per 1  INTERNET www.teatrelliure.com

1  CORREU ELECTRÒNIC  info@teatrelliure.com
1  TELÈFON 932 289 748
1  o directament a les TAQUILLES del Lliure de Montjuïc i del Lliure de Gràcia.

ABONAMENTS15/16
MILLOREM ELS AVANTATGES PERQUÈ APROFITEU AL MÀXIM EL VOSTRE ABONAMENT: 
AQUESTA TEMPORADA, LES ENTRADES ADDICIONALS ENCARA A MÉS BON PREU PER A 
QUALSEVOL ESPECTACLE I FUNCIÓ! I COM SEMPRE: GESTIÓ D’ENTRADES PER INTERNET, 
ATENCIÓ PERSONALITZADA PER A CANVIS DE RESERVES, DOS ESPECTACLES DEL GREC 
(OPCIONALS), DESCOMPTES AL TNC, MERCAT DE LES FLORS I EN ALTRES TEATRES...
COMPARTIU EL VOSTRE ABONAMENT!

ABONAMENTS ESPECTADOR 20 i 10

1	 20 o 10 entrades amb descompte per escollir entre tots els espectacles 
de la temporada. 

1	 Fins a 2 entrades per espectacle: compartiu l’abonament amb qui vulgueu!
1	 Gestió d’entrades per internet: imprimiu les entrades des de casa i entreu 

a la sala sense passar per taquilla!
1	 Opció de reserva d’entrades per email o telèfon.
1	 Canvieu o anul·leu la vostra reserva fins a 48 hores abans de la funció 

sense cost addicional.
1	 Nova Tarifa Plana Abonats en entrades addicionals.
1	 Descomptes al TNC, Mercat de les Flors, festival GREC i en altres teatres.
1	 Inclou 2 espectacles del GREC Festival de Barcelona de la temporada  

en curs.

PASSI 4 i PASSI -25

1	 4 entrades amb descompte per escollir entre tots els espectacles de la 
temporada.

1	 Fins a 2 entrades per espectacle: compartiu el vostre abonament amb 
qui vulgueu!

1	 Gestió d’entrades per internet: imprimiu les entrades des de casa i entreu 
a la sala sense passar per taquilla!

ABONAMENT ESPECTADOR 20
  
1  20 entrades
1  mínim 10 espectacles

ABONAMENT ESPECTADOR 10
  
1  10 entrades
1  mínim 5 espectacles

PASSI 4
  
1  4 entrades
1  mínim 2 espectacles

PASSI -25
  
1  4 entrades
1  mínim 2 espectacles

PREUS D’ABONAMENTS

i320q
16 q

l’entrada

i175q
17’5 q

l’entrada

i56q
14 q

l’entrada

i80q
20 q

l’entrada

Les funcions i espectacles inclosos als abonaments poden tenir algun canvi en el transcurs de la temporada. Un cop adquirits, els abonaments no es poden canviar ni retornar. 
En cas que, per causes de força major, es cancel·lés alguna funció o espectacle, les entrades adquirides amb l’abonament es retornaran

per poder ser utilitzades en qualsevol altre espectacle disponible de la temporada vigent.

una inciativa de

inclòs
a l’Abonament
Espectador!

Amb l’Abonament Voyage, inclòs a l’Abonament Espectador, viatgeu i gaudiu durant la temporada cultural 2015/2016 
de preus de preferència als teatres de Tolosa, Montpeller, Perpinyà i Girona/Salt! (més informació a www.teatrelliure.com)

I A MÉS...

gNOU!



61

 12 q adults
 9 q nens

PREUS I DESCOMPTES15/16

VENDA D’ENTRADES PER INTERNET 
www.teatrelliure.com

VENDA D’ENTRADES PER TELÈFON *
902 106 369 de dilluns a divendres de 10 a 20h.
* la venda per telèfon té un cost addicional per gestió

PUNTS DE VENDA D’ENTRADES 
Taquilla de Montjuïc: Plaça Margarida Xirgu feiners de 9 a 20h. Sala Fabià Puigserver i Espai Lliure 
des de 3 hores abans de la funció / diumenges i festius, des de 2 hores abans. 
Taquilla de Gràcia: de dilluns a divendres a partir de les 17h. i caps de setmana, des de 2 hores 
abans de la funció. 
ATENCIÓ: 30 min. abans de la funció només es vendrà l’espectacle del dia.
A la taquilla del Palau de la Virreina ‘Ticket Rambla’ (Rambla 99) 

 TARIFA A TARIFA B TARIFA C
CrecEnUnSolDéu (pàg. 6) 
Dona no reeducable (pàg. 7)
Premis i càstigs (pàg. 8)
Ser-ho o no (pàg. 10) 
887 (pàg. 12)
Vilafranca (pàg. 14)
Conillet (pàg. 16) 
Edipo rey (pàg. 19)
Medea (pàg. 20)
Antígona (pàg. 21)
El rei Lear (pàg. 23)
La llista (pàg. 24)
Relato de un náufrago (pàg. 26)
Invernadero (pàg. 28)
La parola canta (pàg. 30)
El alcalde de Zalamea (pàg. 32)
El rey (pàg. 34)
Hamlet (pàg. 36)
A teatro con Eduardo (pàg. 38)
Maria Estuard (pàg. 42)
En veu baixa (pàg. 44)
El curiós incident… (pàg. 46)

Tinta d’ambrosia (pàg. 47) 
El baró dels arbres (pàg. 50)
Biblioteca cuerdas... (pàg. 50)
Con la bambola in... (pàg. 51)

Rhum* (pàg. 22)
Sota la ciutat (pàg. 40)

* Menors de 14 anys: 9 q

gNOU!

gNOU!

* Descomptes:
 15% 
 jubilats targeta rosa  
 aturats 
 persones amb disminució  
 famílies nombroses 
 i monoparentals 
 abonats al TNC 
 i Mercat de les Flors 
 TRESC 
 Biblioteques 
 i Teatres comarcals

 20% 
 grups a partir de 15 persones
 info@teatrelliure.com

Ara pots tenir les teves entrades al mòbil (tant 
si les compres des de la nova aplicació com si 
ho fas des del teu ordinador). Disponible per a 
iPhone, iPad i Android.

ADÉU A LES ENTRADES EN PAPER

Android

NOVA APLICACIÓ: 
LES TEVES ENTRADES AL MÒBIL!

gNOU!

iPhone / iPad

1 1

PREUS I DESCOMPTES TARIFA A TARIFA B TARIFA C
   

Preu a partir de la data d’estrena 29 q 23 q

Preu per compra avançada  26 q 21 q(abans de la data estrena)

Amb descompte*  24’50 q 19’50 q(excepte el dia de l’espectador)

Dia de l’espectador:  22 q 18’50 qdimarts, dimecres i dissabte tarda

Nova Tarifa Plana Abonats 20 q 17 q
 

(per a entrades fora d’abonament) 

Carnet Jove i menors 25 anys

Tarifa última fila 
15 q 12 q

(en determinades funcions)  

ABONAMENT ESPECTADOR 20  16 q l’entrada  (preu abonament 320q)(20 entrades / mínim 10 espectacles)

ABONAMENT ESPECTADOR 10  17’5 q l’entrada  (preu abonament 175q)(10 entrades / mínim 5 espectacles)

PASSI 4  20 q l’entrada  (preu abonament 80q)(4 entrades / mínim 2 espectacles)

PASSI -25 per a menors de 25 anys  14 q l’entrada  (preu abonament 56q)(4 entrades / mínim 2 espectacles)
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Plaça de la VirreinaPlaça del Diamant

Plaça del Sol Plaça de la Revolució

Travessera de Gràcia

Carrer Siracusa
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Carrer d’Astúries

Carrer Montseny

Carrer de la Perla

El BAR EL LLIURE us ofereix servei de bar abans i després de les fun-
cions. Un espai excel·lent de 200m² amb llum natural i ple de taules 
de marbre amb potes de ferro. Quiches, barquetes per picar, cassoletes, 
coques de recapte, hamburgueses, i carta de gintònics! 

Restaurant regentat per 4team

HORARIS
n	 de dilluns a divendres, a partir de les 18’30h.
n	 dissabtes, a partir de les 18’00h.
n	 diumenges, a partir de les 17’00h.

Bar El Lliure Carrer Montseny, 47
Reserves al 93 237 12 43 / 4teamlliure@gmail.com

COM ARRIBAR-HI 
n	 Metro Línia 3 (Fontana)
n	 Bus Gran de Gràcia: 22, 24, 114, V17, N4 
  Torrent de l’Olla: 39, 114
n	 Bicing Gran de Gràcia / Fontana, Canó / Plaça del Sol
n	 Pàrquing Plaça del Sol, 5 / Carrer Siracusa, 39
  
SERVEI DE TAXI A les taquilles del teatre després de la funció

LOCAL ADAPTAT 
	 	 Accés per minusvàlids / Sistema d’anell magnètic 
  per a persones amb discapacitat auditiva

Espai equipat amb WIFI

BAR EL LLIURE

LLIURE DE GRÀCIA

GRÀCIA

CARRER MONTSENY, 47. 08012 BARCELONA contacte 932 387 625 (a partir de les 16h.)
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Plaça d’Espanya Gran Via de Les Corts Catalanes

Carrer de Sepúlveda

Carrer de Floridablanca

Carrer de Manso

Plaça Margarida Xirgu

Passeig de Santa Madrona

Avinguda de MistralAvinguda del Paral·lel

Carrer de la França Xica
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Avinguda de Rius i Taulet

Carrer de Vilam
arí

Carrer d’Entença

Carrer de Rocafort

Carrer de Calàbria

Carrer de Viladom
at

Al RESTAURANT EL LLIURE hi trobareu servei de cafeteria i de restau-
ració. Us ofereix una cuina innovadora en un ambient distès i agrada-
ble, tant a les seves instal·lacions interiors (cafeteria i menjador) com a la  
terrassa de la Plaça Margarida Xirgu, per esmorzar, dinar o sopar abans o 
després de les funcions.

Restaurant regentat per

HORARIS
n	 de dilluns a divendres de les 10h. a les 17h.
n	 els dies de funció, de les 17h. fins a 2 hores després de l’última funció.

Restaurant El Lliure Passeig de Santa Madrona, 40-46 
Reserves teatrelliurerestaurant@arcasagrup.com

COM ARRIBAR-HI 
n	 Metro Línia 1 i 3 (Plaça Espanya) / Línia 3 (Poble Sec) 
n	 Bus Plaça Espanya: 9, 13, 23, 27, 37, 46, 50, 65, 79, 91,
  109, 150, 165, V7, D20, N0, N1, N2, N13, N14, N15,
  N16, N17, H12, H16, L72, L86, L87, DRN, VPK-B  
  carrers Lleida, França Xica i Pg. de Santa Madrona: 55, 121
n	 FGC Plaça Espanya 
n	 Bicing França Xica / Ricart, Rius i Taulet / Lleida
n	 Pàrquings Pl. Margarida Xirgu: des d’1 hora abans fins a 2 hores   
  després de les funcions (gratuït) 
  Av. Reina Maria Cristina, 16 / França Xica, 35 / Jaume Fabra, 12
  
SERVEI DE TAXI A les taquilles del teatre després de la funció

LOCAL ADAPTAT 
	 	 Accés per minusvàlids / Sistema d’anell magnètic 
  per a persones amb discapacitat auditiva

Espai equipat amb WIFI

RESTAURANT EL LLIURE

LLIURE DE MONTJUÏC

MONTJUÏC

PASSEIG DE SANTA MADRONA, 40-46. 08038 BARCELONA contacte 932 892 770 info@teatrelliure.com
PLAÇA MARGARIDA XIRGU, 1. 08004 BARCELONA
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gPÀRQUING
GRATUÏT!

PÇA. M. XIRGU
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membre de

entitat concertada amb

patrocinadors de
La Kompanyia Lliure

amb el suport de

mitjans patrocinadors

institució
col·laboradora

altres entitats 
col·laboradores

fotografies Felipe Mena
assistents fotografia Liliana Torres i Sílvia Trillo
maquilladores Paula Ayuso, Marta Vicente i Patricia Reyes
producció executiva Meri Notario

per a la realització de fotografies d’aquest programa han cedit els espais

pàgina 16 pàgina 24 pàgina 36

pàgines 2 i 38 pàgina 42 pàgina 44

COMUNITAT 
DE PROPIETARIS 

DEL COMPLEX 
ELIZALDE

http://yourbcnbeachhouse.com



EQUIP FUNDADOR directors Fabià Puigserver, Lluís Pasqual i Pere Planella / actors Muntsa Alcañiz, Imma Colomer, Joan Ferrer, Lluís Homar,  
Quim Lecina, Anna Lizaran, Josep Minguell, Domènec Reixach, Fermí Reixach, Antoni Sevilla i Carlota Soldevila / tècnics Xavier Clot,  
Cesc Espluga, Ros Ribas i Joan Ponce

FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA
president Ramon Gomis de Barbarà
vicepresidents: Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, Pilar Pifarré i Matas (Generalitat de Catalunya), Montserrat Iglesias (INAEM -  
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) i Joan-Carles García Cañizares (Diputació de Barcelona)
secretari no patró Raimon Bergós Civit
vocals Frederic Amat, Pere Arquillué, Lluís Bassat, Bárbara Bautista (Associació d’Espectadors del Teatre Lliure),  Jordi Bosch,  
Josep Caminal, Àlex Casanovas (Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya), Imma Colomer, Antoni Dalmau i Ribalta,  
Joan Font, Guillem-Jordi Graells, Joaquim Gubern (La Lleialtat SCCL), Esteve León, Jordi Maluquer, Roser Marcé, Maria Martínez,  
Miquel Molins, Fermí Reixach, Àlex Rigola, Rosa Maria Sardà, Antoni Sevilla, Salvador Sunyer i Anna Veiga

DIRECCIÓ director Lluís Pasqual / sotsdirectora Clara Rodríguez / adjunta a la direcció artística Aurora Rosales / equip de direcció Lluís Pasqual, 
Clara Rodríguez, Aurora Rosales i Giovanni Soresi / coordinador de direcció Carles Cano / assistent de direcció Jordi Ferron / assistent de 
direcció artística Juan Carlos Martel Bayod / secretària de direcció Ana Castillo

DEPARTAMENT DE PRODUCCIÓ directora de producció Marta López-Orós / producció executiva Olga Álvarez, Quico Amorós i Mercè Cervera / 
secretària de producció Marine Zimmer

DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC director de comunicació David Vericat / relacions públiques Noemí Alesan / premsa Begoña Barrena / 
publicacions Maria Zaragoza / servei educatiu i grups Mariona Montaña / imatge i disseny Laia Montanyès / secretària de comunicació Alícia Gorina /  
cap de personal de sala Albert Minguillón / cap de sala Mireia Coromina / taquilles Ona Campillo, Eva Pachón i Eduard Pi / atenció telefònica  
Susana Torrejón i Maite Vázquez / atenció al públic Gràcia Borràs i Mireia Fernández / col·laborador Ros Ribas (fotografia)

DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ director d’administració Toni Rodríguez / comptabilitat Àngels Albarrán i Mercè Sindreu / laboral Montserrat Sitjà /  
auxiliar d’administració Susana Paz

DEPARTAMENT TÈCNIC director tècnic d’escenari César Fraga / director tècnic de manteniment Xavier Rodón / adjunts de direcció  
tècnica Xavier Clot i Jordi Vall-llovera / coordinador tècnic Rai García / secretària de direcció tècnica Sabrina Gràcia / cap de  
llums Marc Lleixà / tècnics de llums Jorge Barbancho, Raimon Rius i Edgar Segura / cap de so Igor Pinto / tècnics de so Marta Folch,  
F. Xavier Martínez i Jordi Orriols / cap de regidoria María Rosales / regidor Joan Manel Morillo / cap de sastreria Montse Olivella /  
sastresses Judit Carvalho i Susana García / cap de maquinària i taller Bernat Cardoner / maquinistes Sergi Martínez, Fernando Román, 
Aleix Serra i Pedro Torrijos / cap de manteniment José M. Galindo / manteniment Francisco Javier Dengra i Antonio Vilchez




