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Arrenca la metamorfosi del Lliure:
per un teatre necessari i divers
Professionalitzar els joves, l’escena més puntera 
i les col·laboracions articularan la pròxima temporada
Ara

Un 37% ben jove
El Punt Avui

El Lliure rejuvenece en la primera temporada 
de Juan Carlos Martel
La Vanguardia

El Lliure aposta per les noves generacions
El Periódico

El Lliure para l’orella per portar a l’escenari  
els reptes del present 
Ara



Fundat l’any 1976, el Teatre Lliure de Barcelona és un dels teatres més 
representatius de les arts escèniques d’aquest país. És un punt de referència 
cultural de Catalunya que, temporada rere temporada, apropa a la ciutat el teatre 
nacional i internacional de qualitat i contemporani. Actualment és dirigit pel 
director escènic Juan Carlos Martel Bayod.

El Lliure compta amb dues seus: una a Montjuïc, amb una sala gran i una altra de 
petit format, i una altra a Gràcia, amb una sala de format mitjà. En aquests espais 
es presenten espectacles a partir de textos, idees i propostes de diversos àmbits i 
llenguatges escènics, sempre amb la voluntat de reflectir la realitat, seguint tres 
àmbits d’acció fonamentals: el social, el cultural i l’educatiu.

L’objectiu és fer del Teatre Lliure un espai de trobada social i ciutadana on es 
desenvolupin les arts escèniques amb ofici, tradició i talent, i promoure noves 
connexions amb un públic divers: un teatre del segle xxi que ajudi a construir 
Barcelona a partir de la cultura. 

El Lliure afronta el repte immediat de transformar-se en el Teatre de la ciutat 
de Barcelona, en un referent de les arts escèniques en la creació, la producció, 
l’exhibició i la difusió, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional. Vol ser un 
model amb esperit contemporani que sorgeixi d’escoltar les necessitats de la 
ciutadania.

Montjuïc, amb entrada per la plaça Margarida Xirgu, 1 i al passeig Santa Madrona, 40-46 Gràcia, al carrer Monseny, 47
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El Teatre Lliure té dues seus i disposa de tres sales en total. Tant les sales de 
Montjuïc com la de Gràcia tenen una disposició mòbil i adaptable a les diferents 
produccions. D’aquesta manera les propostes artístiques gaudeixen de la màxima 
llibertat de creació. Arribar a qualsevol de les sales del Teatre Lliure i tornar a 
sorprendre’s de les seves distribucions i dissenys d’espais, ha de ser incentiu també 
per fer dels espais un motiu més per anar al teatre.

Gràcia
Antiga seu de la Cooperativa La Lleialtat, el 1976 s’hi va fundar el Teatre Lliure.  
Aquesta sala ha acollit algunes de les produccions més emblemàtiques de la 
història del teatre català com Les noces de Fígaro, La flauta Màgica, Terra 
Baixa, Operació Ubú, Tot esperant Godot, La bella Helena, etc. La disposició 
mòbil i adaptable a les necessitats de cada producció va permetre introduir a 
Catalunya un nou model de creació escènica. 

Montjuïc
Inaugurat l’any 2001 com a segona seu del Teatre Lliure, aquest edifici va ser el 
Palau de l’Agricultura de l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929. 
Les sales estan equipades amb una avançada tecnologia, que permet canviar de 
lloc l’escenari i el pati de butaques en pocs minuts, ampliar l’aforament i facilitar els 
canvis de muntatge.
La Sala Fabià Puigserver està equipada amb una tecnologia escènica pensada per 
actualitzar l’esperit de la sala de Gràcia: versatilitat total en la disposició de l’espai 
escènic i en la relació que permet establir amb l’espectador.
L’Espai Lliure és una sala de planta de creu grega, amb quatre grades retràctils que 
fan possible diferents disposicions d’escenari i de públic. Pensada per a produccions 
de petit format i assaigs, l’Espai Lliure fa possible un contacte íntim de l’espectador 
amb l’espectacle.

Espais

Gràcia, amb una capacitat de 250 espectadors Montjuïc / Espai Lliure, amb una capacitat per a 172 persones

Montjuïc / Sala Fabià Puigserver, apta per a 720 espectadors



 3 espais
 467 funcions
 128.272 assistents
 2.742 abonats
 85,75% d’ocupació

 13 produccions pròpies 
 9 coproduccions 
 15 invitades 
 7 de gira

Xifres Temporada 18/19



El Teatre Lliure presenta una programació amb consciència de diversitat, vocació 
pública i voluntat d’internacionalització. Durant la Temporada 19/20 continua 
comptant amb una varietat d’espectacles nacionals i internacionals que tenen 
per motor l’excel·lència creativa. 
Formada per un total de 40 espectacles. Molts són estrenes absolutes i tenen equips 
amb una mitjana d’edat considerablement més baixa que en temporades anteriors.
Aquesta temporada, com a novetat, els espectacles s’agrupen en sis branques 
que faciliten la tria del públic segons els seus gustos: &lliure, &ciutat, &espai, 
&acciódirecta, &int. i &katharsis. 
Dins &ciutat trobem els projectes fets en col·laboració amb altres institucions culturals, 
educatives o socials de Barcelona. 
&lliure inclou els espectacles que tenen per finalitat la professionalització dels artistes. 
Totes les propostes internacionals s’agrupen a &int. 
A &katharsis, s’hi engloben projectes que viuen als marges de la definició convencional 
de teatre. 

A &espai, es presenten els espectacles programats per una companyia externa. 
&acciódirecta inclou les residències, el programa educatiu, els debats, diàlegs i altres 
activitats de reflexió. La presentació de la programació s’estructura en dos blocs:  
al juny i al novembre.
La programació d’aquesta Temporada 19/20 és potent i arriscada, i alhora coherent 
i sòlida, dirigida a un públic que busca l’estimulació constant amb noves propostes 
creatives. Les tres germanes de Julio Manrique, Bonus Track de Carol López  
i El quadern daurat de Carlota Subirós són alguns dels espectacles programats  
per aquesta temporada.

Programació de la temporada 19/20



El públic és una peça fonamental del Lliure i a cada 
funció constitueix una assemblea que comparteix 
sentiments individuals i col·lectius, convertint 
l’experiència del teatre en un plaer cultural. 

dones 59,9%
homes 40,1%
menor de 30 anys 37%
procedència 

nivell socio-econòmic mig-alt
seguidors a les xarxes socials *
instagram 11.5k 
facebook 26.5k
twitter 35.1k

Barcelona ciutat 69,8%
àrea Metropolitana 10,4%
resta Barcelona província 15,3%
altres 4,5%

Perfil de públic

Creativitat, tradició, sostenibilitat, 
accessibilitat, transparència, qualitat, 
excel·lència, comunitat, diversitat, 
divulgació, internacionalització...

Valors culturals del Lliure

* dades a 20/11/19



Campanya Exterior
autobusos 4 espectacles 
mupis 1 campanya
banderoles 900 unitats
decoració amb vinils a les dues seus 
del Lliure amb la programació
25.000 programes de la Temporada
97.700 programes de mà 

Campanya impresa 
diaris 121 anuncis en 5 diaris nacionals
revistes 22 anuncis en 6 revistes nacionals

Campanya on-line a xarxes
5 campanyes amb un total 
de 1,9M d’impressions
cartell digital de cada espectacle 
a la galeria de la web del Teatre Lliure
45 newsletters

Pla de comunicació Temporada 18/19 

MONTJUÏC 4/04 A 5/05

de HENRY MILLER
direcció RAMON SIMÓ

EL SOMRIURE
AL PEU DE L’ESCALA

entitat concertada ambamb la col·laboració de mitjans patrocinadors



Col·laborar amb el Teatre Lliure té múltiples beneficis i permet rebre 
contraprestacions dissenyades a mida especialment per a cada empresa, 
fundació o entitat, en funció dels seus objectius, campanya de comunicació  
i política de mecenatge.

Donar suport a la cultura és essencial per la viabilitat dels projectes.  
Per aquest motiu, el Teatre Lliure convida fundacions, empreses, institucions 
i altres organismes a participar i contribuir al desenvolupament de la 
cultura, el teatre i les seves activitats. La col·laboració amb el Teatre Lliure 
ajuda a donar impuls al talent, a la creativitat i a la innovació en les 
arts escèniques. 

Existeixen diverses opcions de participació amb el Teatre Lliure per a les 
entitats que hi vulguin associar-se i aportin un valor afegit amb activacions 
conjuntes. Els beneficis de col·laborar amb el Teatre Lliure són molts: 
connectar amb el públic, donar suport a la cultura, impacte social, obtenir 
més exposició, associar-se amb contingut, etc.

col·laboracions i activacions a mida
mecenatge
activitats d’empresa
lloguer d’espais
entrades per a grups

Perquè el Teatre Lliure?



Uneix-te al Teatre Lliure, contacta’ns per a més informació: 

Vanessa Amell 
Responsable de Captació de Recursos 
vamell@teatrelliure.com

Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona
 
www.teatrelliure.com 
93 289 27 70

Gràcies!


