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temporada 2012/2013 
 

MONTJUÏC - 10 i 11 d’octubre 

SONGS OF WARS I HAVE SEEN 
text Gertrude Stein música Heiner Goebbels / bcn16 
direcció musical Ernest Martínez Izquierdo direcció escènica Jordi Prat i Coll 
producció bcn216 

Songs of wars I have seen és una peça musicoteatral, inspirada en fragments de la 
novel·la homònima de Gertrude Stein. Durant la Segona Guerra Mundial, notes 
musicals de tots els temps vivien entre els pensaments del dia a dia de les dones 
franceses, mentre els seus homes lluitaven al front. Aquí, el món antic i el 
contemporani es barregen en un de sol i la cadència barroca comparteix espai amb 
conceptes d’avantguarda que van des del jazz a l’atonalitat, passant pel minimalisme, 
mentre afloren, recitats, els pensaments emotius, irònics, tendres, angoixants, 
intel·ligents... d’aquestes dones de la reraguarda.  

 
GRÀCIA - del 18 d’octubre a l’11 de novembre 

PÀTRIA 
autoria i direcció Jordi Casanovas 
coproducció Teatre Lliure i EL CANAL - Centre d'Arts Escèniques Salt/Girona 

intèrprets Marcel Borràs / Àlex Casanovas / Lluïsa Castells / Francesc Orella / 
Fermí Reixach / Rosa Vila 

escenografia Jordi Soler / vestuari Albert Pascual / il·luminació David Bofarull / so 
Damien Bazin 

 

Ell és el primer candidat independentista amb possibilitats reals d’aconseguir majoria a 
les pròximes eleccions a la presidència de Catalunya. Però ara l’ambient és més hostil 
i dur que mai. Els membres del seu propi partit volen recuperar el liderat que li van 
cedir, el partit que es troba actualment al govern vol eliminar aquest inesperat i 
inoportú rival i els detractors més ultres de la resta de l’Estat el volen veure, 
literalment, mort. Tres dies abans de la jornada electoral, ell ha desaparegut. La seva 
dona no sap on és. El seu fill no ho vol saber. La seva assessora de campanya 
desitjaria no saber-ho. La policia investiga. La població està tensa. Si no 
aconsegueixen trobar-lo aviat, el país sencer pot esclatar. 
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MONTJUÏC - del 23 al 28 d’octubre 

EL MONTAPLATOS 
de Harold Pinter direcció Andrés Lima / Animalario 
producció Animalario 

intèrprets Alberto San Juan y Guillermo Toledo 

traducció de l’anglès Alberto San Juan / escenografia i vestuari Beatriz San Juan / 
il·luminació Valentín Álvarez / so i música Nick Powell 

 

Escrita el 1957 sota el títol original The Dumb Waiter, es va estrenar el desembre de 
1960 al Hampstead Theatre Club. Pinter tornava a tancar dos personatges en una 
habitació per parlar-nos de l'estúpida servitud que es genera en les relacions 
humanes. 

Ben i Gus són dos assassins a sou tancats en una habitació lúgubre d'un soterrani. 
Mentre esperen les ordres de l'organització per a qui treballen, comencen a rebre 
encàrrecs absurd de menjar a través del muntaplats. 

MONTJUÏC - del 31 d’octubre al 18 de novembre 

30/40 LIVINGSTONE 
creació i direcció Sergi López i Jorge Picó 
coproducció Setzefetges Associats S.L., Ring de Teatro i Temporada Alta - 
Festival de Tardor de Catalunya Girona/Salt 

intèrprets Sergi López i Jorge Picó 

espai escènic Jorge Picó i Sergi López / il·luminació Lionel Spycher / música original 
Òscar Roig / vestuari i acompanyament escènic Pascual Peris / disseny del casc 
Amadeu Ferré i Mas 

 

Després de signar el monòleg d'humor Non solum, López i Picó ara presenten una 
creació, direcció i, aquesta vegada, interpretació conjuntes que es va estrenar al 
Festival Temporada Alta en una primera versió que avui ja ha crescut.  

Un home contemporani, xerraire i contradictori, forçosament insatisfet que decideix 
deixar-ho tot i marxar lluny en busca de grans aventures. Allà és trobarà amb un 
animal que li revelarà coses de si mateix. 
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GRÀCIA - del 15 al 18 de novembre 

LA RARA ANATOMIA DELS CENTAURES 
de Miquel Àngel Riera dramatúrgia i direcció Pere Fullana / Iguana Teatre 
coproducció Iguana Teatre, Teatre Principal de Palma, CAER - Centre d'Arts 
Escèniques de Reus, CAET - Centre d'Arts Escèniques de Terrassa i EL CANAL 
Centre d'Arts Escèniques Salt/Girona 

intèrprets Sergi Baos / Maria Bauçà / Aina Calpe / Antònia 'Nies' Jaume / Carles 
Molinet 

escenografia Jordi Banal / il·luminació Toni Gómez / vestuari Antònia Fuster / 
audiovisuals Nofre Moyà / vídeo Joan Serrano / música original Miquel Àngel Aguiló 
/ coreografia Mabel Ribas 

 

Cinc actors són en un espai de trànsit on basteixen sis contes de l’escriptor mallorquí 
Miquel Àngel Riera escrits el 1979. Els darrers pensaments d’un afusellat a la Guerra 
Civil, la recerca tràgica d’un centaure en un bosc de castanyers per part de dues 
parelles, una història d’amor trista i profunda d’un ésser molt especial, la culminació de 
totes les esperances d’un homenet ridícul en un futur que s’endevina pròxim, el relat 
d’una caça accidentada i l’emotiva reconstrucció d’una llar desapareguda. 

 
GRÀCIA - del 21 al 25 de novembre 

MEMÒRIA EUROPEA - Rússia segle XX 
IVAN I ELS GOSSOS 
de Hattie Naylor direcció Pau Carrió 
coproducció Teatre Lliure i Teatre Bartrina 

intèrpret Pol López / música Raffel Plana 

 

Un monòleg basat en fets reals de la dramaturga londinenca Hattie Naylor. La història 
d'un nen salvatge urbà al Moscou de l'era Putin. Un retrat de la condició humana quan 
es desprèn “de tot el que és prescindible”. 

1996 Moscou. La caiguda del sistema ha abocat milers de persones al carrer. Ivan 
Mixukov té 4 anys, fa temps que a casa no hi ha diners. S’escapa, busca un lloc on 
viure entre els humans pels carrers de la ciutat. Acaba vivint durant dos anys amb un 
grup de gossos salvatges. 
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GRÀCIA - del 28 de novembre al 16 de desembre 

JUICIO A UNA ZORRA 
autoria i direcció Miguel del Arco direcció musical Arnau Vilà 
producció Kamikaze Producciones 

intèrpret Carmen Machi 
música Arnau Vilà / il·luminació Juanjo Llorens / so Sandra Vicente 

 
Un monòleg sobre Helena de Troia, encàrrec del Festival de Mérida 2011, en el qual la 
protagonista, per una vegada, vol explicar la història amb les seves pròpies paraules. 
VI Premio Valle-Inclán de Teatro a la Interpretación. 

Helena de Troia és, possiblement, una de les dones més vilipendiades de la història. 
Carrega a les espatlles el pes d’haver desencadenat la guerra més famosa de 
l’antiguitat. Deu anys va estar assetjada pels grecs la poderosa ciutat de Troia. Un 
exèrcit com no se n’havia vist mai cap es va mobilitzar per forçar els troians altius a 
tornar al seu amo legítim la reina d’Esparta, convertida en Helena de Troia des que 
ella mateixa va decidir abandonar el seu regne, el marit i la filla i seguir Paris, fill de 
Príam, rei de Troia. Però, com diu ella mateixa: De veritat que algú amb el seny 
complit pot pensar que tot aquell desplegament era realment per mi? 

MONTJUÏC – del 29 de novembre al 30 de desembre 

AVENTURA! 
autoria i direcció Alfredo Sanzol / T de teatre 
producció T de teatre 

intèrprets Mamen Duch / Marta Pérez / Carme Pla / Albert Ribalta / Jordi Rico / 
Àgata Roca 

traducció del castellà Sergi Belbel / escenografia i vestuari Alejandro Andújar / 
música Fernando Velázquez / il·luminació Carlos Lucena / so Roc Mateu 

 
El dramaturg i director Alfredo Sanzol torna a càrrega amb les T de Teatre. Després de 
l'èxit de Delicades, s'endinsen ara pels camins de l'aventura de viure. 

A Aventura! m'agradaria parlar de la por i de la valentia. Els valents tenen por i el que 
resulta emocionant és veure com la superen. Algú sense por és un inconscient o un 
boig. L'aventura és el lloc on busquem la manera de superar la por. El lloc on ens 
connectem amb l'impuls humà de veure-hi més enllà del límit.  
  



 

Temporada 2012/2013 www.teatrelliure.cat 6 

 

MONTJUÏC - 7, 12, 14, 19, 21 i 28 de desembre 

CONCERTS AL FOYER:  
THIRTEEN 
de John Cage / bcn216 

Una peça de 30 minuts de durada del compositor nord-americà pioner de la música 
aleatòria i electrònica i inventor del piano preparat, escrita el1992, l’any de la seva 
mort. 
 
TRIO / RECÓNDITA ARMONÍA 
de Xavier Montsalvatge / bcn216 

Ara que ha fet cent anys del naixement del seu autor, un programa doble format per 
dues peces de 14 i 15 minuts: un trio per a violí, violoncel i piano, i un quartet per a 
violí, viola, violoncel i piano.  
 

STRING TRIO / L'AUBE ASSAILLIE 
d’Hèctor Parra / bcn216 

Dues peces de 10 i 17 minuts, un trio per a violí, viola i violoncel amb electrònica en 
directe, i un solo per a violoncel amb electrònica en directe d’aquest compositor, 
pianista i pintor barceloní nascut el 1976, premi Ernst von Siemens de Composició 
2011.  

MONTJUÏC - Plaça Margarida Xirgu - del 7 de desembre al 4 de gener 

EL LLIURE DELS NENS: LA LLANTERNA MÀGICA 
idea original Joan Montanyès "Monti" i Sergi Buka 
direcció Damià Barbany i Joan Montanyès / Monti & cia 
producció Monti & cia 

intèrprets Sergi Buka / Monti / Pipo Sosman 
 

La llanterna màgica és un viatge a través de l’espai i del temps des de l’inici del 
cinema fins avui dia, tot deixant una porta oberta cap al futur. Un espectacle pensat 
perquè el públic interactuï amb els artistes, creat colze amb colze entre Sergi Buka i 
Monti, i amb un dels carablanques més famosos de la nostra història contemporània, 
el Sr. Pipo Sosman. 
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GRÀCIA - del 19 al 30 de desembre 

GRIMÈGIES 
idea original Tortell Poltrona direcció Jaume Mateu 
coproducció CAER - Centre d'Arts Escèniques de Reus i CRAC - Centre de 
Recerca de les Arts del Circ 

pallaso Tortell Poltrona  

col·laboració especial Mario Gas / assessorament artístic Germans Poltrona / 
escenografia i vestuari Antonio Belart i Emma Escolano / il·luminació Quico 
Gutiérrez / creació sonora Roc Mateu 

 
Presentat al passat festival Temporada Alta, ens arriba aquest solo de Tortell Poltrona: 
un viatge fet des de la maduresa del pallasso i que desmunta molts dels nostres 
prejudicis davant la mort. 

A escena, el pallasso prepara animat el gran viatge, el seu traspàs. Prepara, reflexiona 
i fa front als entrebancs. No és un comiat, és una manera d’entendre la vida, 
perseguint amb la tendresa i el riure uns instants d’eternitat.  

MONTJUÏC - del 8 al 13 de gener 

LOS HIJOS SE HAN DORMIDO 
a partir de La gavina d’Anton Txékhov 
versió i direcció Daniel Veronese 
producció Producciones Teatrales Contemporáneas i Sebastián Blutrach 

intèrprets Malena Alterio / Ginés García Millán / Malena Gutiérrez / Alfonso Lara / 
Diego Martín / Miguel Rellán / Pablo Rivero / Marina Salas / Susi Sánchez / Anibal 
Soto 

escenografia Alberto Negrín / vestuari Ana Garay / il·luminació Sebastián Blutrach 
 

Una nova versió de La gavina de Txékhov, signada pel director argentí Daniel 
Veronese, protagonitzada per un grup d'artistes provincians. 

Només el plàcid costum de la quotidianitat, de la banalitat, de la mínima expressió, 
sembla que pugui tirar un vel per tapar allò que bull en profunditat, la confusió i el 
desordre, l'aïllament i la incomprensió. Saviesa, educació, humanitat i capacitat de 
sacrifici són valors gairebé inexistents, negats a aquest grup actoral silvestre d'una 
idiosincràsia molt peculiar. Semblen sentir i decidir: és millor desentendre-se'n i no 
interferir en el curs de la Història, consumint-se, destruint-se…  
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MONTJUÏC - Espai Lliure - del 8 al 20 de gener 

EL LLIURE DELS NENS: UN BOSC DE CAMES 
autoria i direcció Jordi Palet i Puig / TAAAT - Farrés brothers i cia. 
producció TAAAT - Farrés brothers i cia. amb la col·laboració de LaSala/Sabadell 

intèrprets Mariona Anglada / Ada Cusidó / Pep Farrés 

escenografia i titelles Alfred Casas / vestuari Fiona Capdevila / il·luminació Jordi 
Llongueras / música Jordi Riera Abad 

 
Una nena es perd en una estació de tren on el tren fa tard: l’andana es va omplint, la 
gent es neguiteja, s’acumula als passadissos subterranis i ella només veu cames i més 
cames. Llargues, curtes, gruixudes, primes, peludes, pelades… No troba les del seu 
pare per enlloc, i justament avui que era el seu primer viatge en tren! Passarà uns 
moments de por, però per sort coneixerà unes quantes persones –especialment el cap 
d’estació– que l’ajudaran a retrobar-lo.  

Segona temporada a El Lliure dels nens. 

GRÀCIA - del 16 de gener al 10 de febrer 

BLACKBIRD 
de David Harrower direcció Lluís Pasqual 
producció Teatre Lliure 

intèrprets Jordi Bosch / Bea Segura / resta de repartiment en curs 

assessorament escènic Paco Azorín 
 

Un home rep la visita inesperada de la noia que farà trontollar la seva existència. Una 
peça ineludible de David Harrower. 

De quines pulsions sorgeix l’abús sexual sobre un menor? A quina edat podem dir que 
una persona és adulta? Per què? En quin moment neix la provocació i on es troba el 
seu origen? Es troba a l’ull de qui mira o a la ment de qui se sent observat? Fins a quin 
punt una víctima es pot convertir en botxí d’un ésser humà que pot haver-se equivocat 
però que, tanmateix, després d’acomplir la pena, té el dret de reconstruir la seva vida? 
Blackbird fa surar a la superfície la fragilitat de tots nosaltres davant d’uns fets per als 
quals no tenim respostes. 
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MONTJUÏC - Espai Lliure - del 25 de gener al 10 de febrer 

EL LLIURE DELS NENS: LA REINA DELS COLORS 
de Jutta Bauer adaptació i direcció Eva Noell i Paul Olbrich / Cie Les Voisins 
producció Cie Les Voisins (Bretanya) amb el suport del Goethe Institut 

intèrprets Eva Noell i Paul Olbrich / acordió Raoul Goellaen/Patrice Langlois 

escenografia Eva Noell i Paul Olbrich / música original Raoul Goellaen i Patrice 
Langlois 

 
Una petita reina viu sola en un castell on tot és de color blanc. La seva vida seria molt 
avorrida si no hi hagués algú que hi afegís una mica de color. Però què passarà si n’hi 
posem massa? 

Jugant amb els colors, la música, la llum i l’ombra, la tècnica del vídeo recupera de 
manera subtil el teatre d’ombres tradicional. Les imatges pintades en directe es 
reprodueixen en una pantalla davant del públic, i el músic toca l’acordió mentre 
l’actriu/pintora ens va explicant la història. 

MONTJUÏC - del 31 de gener al 3 de març 

DISPARA / AGAFA TRESOR / REPETEIX 
de Mark Ravenhill direcció Josep Maria Mestres 
producció Teatre Lliure 

intèrprets Sílvia Bel / Boré Buika / Àlex Casanovas / Mónica López / Carmen Machi 
/ Àurea Márquez / Mar Casas / resta de repartiment en curs 

traducció de l’anglès Joan Sellent / escenografia Pep Duran / vestuari Nina 
Pavlovski 

 
Un conjunt de peces breus que explora els efectes personals i polítics de la guerra en 
la vida moderna. La guerra global vista de lluny i de prop. Els seus efectes 
devastadors en els països i en els éssers humans que els habiten. Un joc de la 
Playstation i una crua i terrible realitat. Mark Ravenhill, una de les veus més potents 
del teatre contemporani, ens ofereix un al·legat contra la guerra que ens sacseja i ens 
obliga a abordar críticament els conceptes més estereotipats de llibertat, democràcia i 
drets humans.  
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MONTJUÏC - 4 de febrer 

RAVENHILL AL CINEMA: SLEEPING AROUND 
basat en la peça de Mark Ravenhill direcció Marco Carniti 
producció Buskin Film i Fargo Film en col·laboració amb Rai Cinema 

Projecció del film Sleeping Around (2007, 90’) basat en la peça homònima de Mark 
Ravenhill. 
 

MONTJUÏC - 11 de febrer 

bcn216 CONCERT: INTOLERANCE 
text Mark Ravenhill música Conor Mitchell / bcn216 

A la Helen, una dona de classe mitjana, li agafa un sobtat mal de panxa. Té 
intolerància a la cafeïna, o potser alguna altra cosa més profunda. Primera peça del 
cicle operístic The Headless Soldier (El soldat sense cap, 2011), per a soprano, flauta, 
clarinet, piano, percussió i violoncel.  
 

GRÀCIA - 13 de febrer 

MEMÒRIA EUROPEA: El naixement del teatre contemporani - Centenari August 
Strindberg 
LA TEMPESTA / LA CASA CREMADA 
d’August Strindberg direcció Juan Carlos Martel / Lluís Pasqual 
producció Teatre Lliure 

El dramaturg noruec inaugura el seu Teatre Íntim amb quatre obres mestres que obren 
definitivament la porta al teatre contemporani. Les presentem en dos programes 
dobles de funció única. 

La tempesta. L’aparició transitòria i turbulenta del passat trasbalsa la vida tranquil·la 
d’un home gran. 

La casa cremada. La investigació per determinar l’autor d’un incendi provoca, quan 
arriba el germà de l’inquilí de la casa cremada, haver de passar comptes amb el 
passat familiar. 
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GRÀCIA - 16 de febrer 

MEMÒRIA EUROPEA: El naixement del teatre contemporani - Centenari August 
Strindberg 
LA SONATA DELS ESPECTRES / EL PELICÀ 
d’August Strindberg direcció Pau Carrió / Pau Miró 
producció Teatre Lliure 

La sonata dels espectres Un estudiant sospira per aconseguir la felicitat que creu hi 
ha darrera l’esplèndida façana d’una casa, però el que acaba descobrint és un sopar 
absurd i terrorífic on ningú representa allò que és realment. 

El pelicà. En una ciutat de províncies de finals del segle XIX, un cap de família ha mort 
del patiment que li ha provocat la seva dona. La vídua menysprea el fill i imposa un 
matrimoni a la filla, mentre la casa queda en mans de la minyona. 

GRÀCIA - 19 i 20 de febrer 

MEMÒRIA EUROPEA: La Revolució Francesa - Bicentenari Georg Büchner 
EL CORREU DE HESSEN / LA MORT DE DANTON / WOYZECK 
de Georg Büchner dramatúrgia Pau Miró direcció David Selvas 
producció Teatre Lliure 

Acostant-nos amb el bicentenari del naixement de l’autor alemany Georg Büchner, 
David Selvas dirigeix una nit a l’entorn de les peces clau de l’últim clàssic i el primer 
romàntic: El correu de Hessen, La mort de Danton i Woyzeck, amb dramatúrgia de 
Pau Miró. 

GRÀCIA - 23 i 24 de febrer 

MEMÒRIA EUROPEA - II Guerra Mundial 
LA INDAGACIÓ (UN ORATORI EN ONZE CANTS) 
de Peter Weiss dramatúrgia Pau Miró direcció Carme Portaceli 
producció Teatre Lliure 

Una peça sobre els Judicis de Frankfurt (1963-1965), el primer procés volgut pel 
govern alemany per jutjar la responsabilitat del Nazisme en l’Holocaust, sobre un grup 
de SS i de funcionaris del camp de concentració i d’extermini d’Auschwitz, que el 
dramaturg alemany Peter Weiss va escriure a partir de les notes que va prendre durant 
les sessions. 
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MONTJUÏC - Plaça Margarida Xirgu - del 5 al 24 de març 

EL LLIURE DELS NENS: LAVA 
direcció Martine Decroos, Philippe Van de Velde, Brenda Bertin / Studio Orka 
coproducció Teatre Lliure i Imaginart amb la col·laboració de LaSala/Sabadell  
a partir de la producció original de Studio Orka amb la col·laboració de Zona 35-62 i 
CCHasselt Teatre Vrijthof de Maastricht i subvencionada per l’Ajuntament de Gant i 
el festival MiraMiró 

intèrprets Pol López / Carla Rovira / Neus Umbert 
 

Per segon any consecutiu, en un petita carpa instal·lada a la plaça Margarida Xirgu, 
tres geòlegs treballen en la construcció d’un aparcament subterrani. A quinze metres 
sota terra se senten sorolls estranys i inexplicables. Amb l’ajut d’una minicàmera, 
s’endinsen pel subsòl i hi descobreixen uns éssers diminuts. Els investiguen seguint 
les seves activitats a través de la càmera. Finalment, hauran de decidir què en fan: 
ajudar-los, avisar les autoritats o deixar-los viure en pau? Una recerca arqueològica 
viva i en directe que demana la participació activa i la complicitat entre els espectadors 
i els actors.  

MONTJUÏC - del 7 al 17 de març 

LA VIDA ES SUEÑO 
de Pedro Calderón de la Barca versió Juan Mayorga direcció Helena Pimenta /  
Compañía Nacional de Teatro Clásico 
producció Compañía Nacional de Teatro Clásico 

intèrprets Pedro Almagro / Calia Álvarez / Rafa Castejón / Ángel Castilla / Juan 
Carlos de Mulder / Daniel Garay / Alberto Gómez Taboada / David Lorente / Anna 
Margules / Anabel Maurín / Joaquín Notario / Pepa Pedroche / Blanca Portillo / 
Marta Poveda / Fernando Sansegundo / Óscar Zafra 

escenografia Alejandro Andújar i Esmeralda Díaz / vestuari Alejandro Andújar i 
Carmen Mancebo / il·luminació Juan Gómez Cornejo / selecció i adaptació musical 
Ignacio García / coreografia Nuria Castejón / assessor de vers Vicente Fuentes 

 
Una visió renovadora de Calderón firmada per Helena Pimenta, versionada per Juan 
Mayorga i amb Blanca Portillo fent el paper de Segismundo.  

La vida es sueño, de Calderón, és un dels textos més bells i expressius que han escrit 
els clàssics del Segle d’Oro espanyol sobre la passió i l’instint, sobre el coneixement i 
la raó, sobre el poder mal exercit i la llibertat escamotejada, sobre la paternitat i l’amor; 
i sobre el que és mentida i el que és veritat.  
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GRÀCIA - del 14 de març al 7 d’abril 

L'ONADA 
d’Ignacio García May basada en una història curta de Ron Jones direcció Marc 
Montserrat Drukker 
producció Teatre Lliure 

intèrprets Eduard Farelo / resta de repartiment en curs 
 

S’havia d’estrenar al Lliure la temporada 2011/2012, però no va poder ser. Aquesta, sí: 
Ignacio García May i Marc Montserrat porten a escena un experiment real del 
professor Ron Jones per comprendre per què el Nazisme va aconseguir implantar-se 
sota el consens democràtic. 

MONTJUÏC - del 10 de abril al 19 de maig 

ELS FERÉSTECS 
de Carlo Goldoni direcció Lluís Pasqual 
producció Teatre Lliure 

intèrprets Laura Aubert / Andreu Benito / Jordi Bosch / Laura Conejero / Pol 
López / Carles Martínez / Xicu Masó / Rosa Renom / Boris Ruiz / Rosa Vila 

escenografia Paco Azorín  
 

Quatre 'feréstecs' conservadors s'oposen a la vitalitat dels joves i de les dones en una 
de les obres mestres de Goldoni. Estrenada el 1760, Els feréstecs inicia el gran fresc 
crític i còmic de la vida burgesa de finals del segle XVIII elaborat per l'autor. 

A Venècia, durant el Carnaval, Lunardo i Maurizio, amb Canciano i Simon (quatre 
feréstecs ancorats en el passat) han acordat el matrimoni dels seus fills, Lucietta i 
Filippetto. Els dos joves no s’han vist mi i es coneixeran el dia del casament. La filla 
comença a intuir alguna cosa, i ells decideixen que ningú la pugui veure i que, qui la 
vegi, s’hi haurà de casar. No compten, però, amb l’esperit més liberal i domèstic de les 
dones i dels joves, que desitgen un estil de vida més obert i sincer. 
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MONTJUÏC - 16 d’abril 

CARTES IMPERTINENTS 
de Maria Aurèlia Capmany direcció Pau Carrió 
producció Teatre Lliure 

intèrpret Rosa Maria Sardà 
 

Per acompanyar les dones d’aquests ‘feréstecs’, tornen en funció única les cartes de 
Maria Aurèlia Capmany estrenades la temporada passada. Una hora trepidant amb 
Rosa Maria Sardà, del tot imprescindible. 

GRÀCIA - del 18 d’abril al 12 de maig 

L'ESTRANGER 
d’Albert Camus versió Rodolf Sirera direcció Carles Alfaro 
coproducció Teatre Lliure i EL CANAL - Centre d'Arts Escèniques Salt/Girona 

intèrprets Francesc Orella / resta de repartiment en curs 

traducció del francès Rodolf Sirera / adaptació Carles Alfaro i Rodolf Sirera / espai 
escènic i il·luminació Carles Alfaro 

 
Meursault, el protagonista de L’Étranger, la primera novel·la de Camus, ha comès un 
crim incomprensible: ha mort un àrab a sang freda, després d’un incident en el qual 
només estava indirectament implicat. Però la realitat és que allò que portarà Meursault 
a la guillotina no serà aquest crim concret sinó la seva indiferència davant la vida, la 
seva incapacitat d’integrar-se i d’assumir el codi de valors i els models de 
comportament de la societat on viu. Meursault podria rebel·lar-s’hi en contra, però 
rebel·lar-se significaria, al capdavall, actuar, prendre partit. 

GRÀCIA - 7 de maig 

RADIONOVEL·LA: L'ESTRANGER 
d’Albert Camus música Robert Gerhard direcció Iban Beltran / bcn216 

El 1956, la BBC va emetre per ràdio una versió de L’Étranger d’Albert Camus amb 
llibret de l’autor i música de Robert Gerhard. El grup instrumental bcn216 l’emet en 
directe sota la direcció d’Iban Beltran, complementant les funcions d’aquest 
espectacle. 
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GRÀCIA - del 22 de maig al 16 de juny 

HEDDA GABLER 
de Henrik Ibsen direcció David Selvas 
coproducció Teatre Lliure, CAER - Centre d'Arts Escèniques de Reus i Teatro de 
La Abadía 

intèrprets Pablo Derqui / Àngela Jové / Cristina Genebat / Laia Marull / Francesc 
Orella / Ernest Villegas 

traducció i versió Marc Rosich / escenografia Max Glaenzel / vestuari Maria 
Armengol / caracterització Ignasi Ruiz / il·luminació Mingo Albir / espai sonor i visual 
Mar Orfila / so Ramon Ciércoles 

 

Torna a Gràcia la Hedda Gabler de David Selvas. Una mirada actual sobre el clàssic 
d’Ibsen que va triomfar la temporada passada en aquest mateix escenari, amb Laia 
Marull de protagonista. 

GRÀCIA - 28 de maig, 3 i 4 de juny 

MEMÒRIA EUROPEA - II República 
FRAGMENTS DE CONVERSES (EPISTOLARI TOLDRÀ - CLAUSELLS) 
dramatúrgia i direcció Rosa Novell 
producció Bohèmias's produccions amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

intèrprets Rosa i Queco Novell / violí Ariadna Padró / piano Josep Buforn / soprano 
Maria Lluïsa Muntada 

 

Per commemorar el 50è. aniversari de la mort de Toldrà, presentem aquest 
espectacle, que és un espectacle musical, una lectura de cartes i alguna cosa més, 
servit pels néts de Manuel Clausells. 

Les cartes entre el compositor Eduard Toldrà i el ‘gestor cultural’ Manuel Clausells, 
escrites entre 1926 i 1935, proporcionen una visió del món cultural i musical de la 
Barcelona d’aquella època.  

 


