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Fundat el 1976, el Teatre Lliure té dues seus, l’una a Montjuïc i l’altra 
a Gràcia. 
Les nostres sales, equipades amb excel·lents dotacions tècniques, 
ofereixen espectacles de format gran, mitjà i petit en disposicions 
polivalents, sempre seguint la voluntat de reflectir la nostra realitat. 
Al Lliure, el públic constitueix a cada funció una assemblea que 
comparteix sentiments individuals i col·lectius amb el plaer de viure i 
gaudir el teatre de prop.
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L
legir està molt bé però no cal 
exagerar. Tothom parla de les 
meravelles de la lectura i les 
administracions públiques apro-
ven dia sí i dia no plans per fo-

mentar-la. Diries que és el nou bàlsam 
de Fierabrás, que cura totes les xacres. 
Per a mi que deu dependre del que lle-
geixis. A més, llegir només pot tenir una 
funció instrumental: serveix si activa la 
intel·ligència, la sensibilitat o la imagi-
nació; si no, val tant com qualsevol al-
tre entreteniment. I en cas d’aconseguir 
aquests objectius sense obrir un llibre, 
doncs el deixem tancat sense mala cons-
ciència i en pau. No siguem beats de la 
lectura, que sembla que l’estiguem enter-
rant i enviant-la al cel. Qualsevol de no-
saltres ha llegit durant la seva vida molts 
més llibres que Plató, Sèneca, Petrarca o 
Montaigne, i no els va anar pas tan mala-
ment, a aquests celebrats enginys, amb 
les seves minvades biblioteques. 
La cultura es va fer literària al segle xix, 
amb el romanticisme, quan van coincidir 
en un mateix moment l’autoconsciència 
subjectiva amb el fenomen modern de 
la massificació. En aquesta època tenen 
lloc, en diverses onades, els vastos fluxos 
migratoris dels pobles a les ciutats. Als 
llogarets rurals la gent es coneix i segueix 
tradicions. Quan es trasllada a les grans 
urbs, l’home descobreix de sobte que 
pertany a una massa i experimenta per 
primera vegada una estranya sensació de 
buidor. Paral·lelament, el romanticisme 
dota el jo d’una profunditat sense prece-
dents i el convenç que, encara que sigui 
anònim per als altres, per a si mateix és 
un univers sencer. La cultura es torna lla-
vors literària perquè el text escrit respon 
exactament a aquesta doble necessitat. 
Com que el paper ho aguanta tot, el jo 
romàntic pot abocar-hi les onades de la 
seva intimitat impetuosa, infinita com 
un oceà sense ribes; però, a més, un 
llibre és un vehicle idoni perquè l’autor 
connecti amb un altre univers subjectiu 

com el seu, que no coneix ni probable-
ment arribarà mai a conèixer però amb 
el qual estableix una relació abstracta 
d’intensitat elevada.
Això està molt bé però, com tot, té les se-
ves contrapartides. La cultura literària ani-
ma un cert onanisme espiritual: escrivim 
sobre allò que ens produeix plaer i no cui-
dem tant el plaer de l’altre, el lector, que 
no veiem. I com que el paper no s’esgota 
mai, és irreprimible en el jo la tendència 
a expressar-se interminablement sobre 
qüestions del seu interès privat exclusiu. 
I després hi ha «l’arbitrarietat del signe», 
aquella meravellosa definició de Saus-
sure sobre l’essència del llenguatge. El 
llenguatge és signe, ànima sense cos; i 
a més és arbitrari, perquè la relació en-
tre significant (paraula taula) i significat 
o referència (la taula mateixa) és pura 
convenció, podria ser una altra i de fet és 
diferent en cada idioma. De tal manera 
que el llenguatge escrit estableix la co-
municació entre dos expressionismes per 
mitjà de signes artificials.

En canvi, quan dues o més persones 
abandonen el seu amagatall i s’ajunten 
en societat, passa alguna cosa contagio-
sa. No em refereixo a una coincidència 
casual pel carrer o al supermercat, sinó a 
una trobada que respongui a alguna con-

vocatòria prèvia. Quan passa això, cala en 
la col·lectivitat una espurna que Canetti 
va anomenar descàrrega, el vessament 
d’una força elèctrica que constitueix el 
grup com a tal. Llavors, l’arbitrarietat del 
signe és substituïda per l’evidència dels 
cossos allà presents, volums vius i tangi-
bles. Un ingredient imprescindible per-
què la descàrrega s’activi és l’ocupació fí-
sica d’un espai, allò que col·loquialment 
en diríem «fer bulto». Les comunitats 
virtuals creades per les noves tecnologies 
permeten als seus membres estar per-
manentment interconnectats a través de 
les xarxes socials però, mancats d’un lloc 
compartit i d’aquella imprescindible pro-
miscuïtat de cossos, la descàrrega no es 
produeix. Deuen haver arribat a aquesta 
mateixa conclusió els actuals moviments 
de protesta social que, a més d’agitar-se 
per la xarxa i fer-la servir per organitzar-
se, al final senten la urgència de fer-se 
visibles ocupant materialment el carrer. 
Els nostres pares, els grecs, freqüentaven 
el mercat o l’àgora per resoldre assump-
tes pràctics i, a l’hora del descans, es re-
unien en simposis en els quals, reclinats 
sobre el colze al voltant d’una taula, de-
gustaven vi, mantenien converses subs-
tancioses i cantaven cançons als déus. 
En les ocasions més solemnes i populars, 
s’ajuntaven no tant per viure la vida com 
per celebrar-la: eren les festes. I, desta-
cant entre elles, el teatre. Com en tota 
comunitat, al teatre hi ha convocatòria i 
espai compartit, però també alguna cosa 
més. La ciutadania es congregava a les 
grades esglaonades per assistir a una 
representació teatral i, veient els actors 
representar el seu paper, es preguntava: 
per què en aquesta imitació de la vida so-
bre l’escenari, assumidament artificiosa i 
fictícia, hi llambreja més veritat que en la 
nostra vida real?
Camus va dir, galant, que l’únic que van 
autoritzar a l’home a endur-se del pa-
radís va ser la dona. Jo afegiria que de 
l’Edèn, aquest lloc sense mort ni dolor, 

Javier Gomá Lanzón

El teatre celebra 

públicament 

i en comunitat que 

existeixi l’ésser i no el 

no-res, l’encanteri de 

l’art ens alleuja de la 

recança de viure.
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ens en vam endur l’art també. Perquè 
l’art és la representació incruenta –sense 
mort ni dolor– de la sofrent mortalitat de 
l’home. I quan la mímica, la gestualitat, 
el moviment, la veu, la música i la decla-
mació dels actors, al servei d’una trama 
que progressa, creen per un moment, efí-
merament, la il·lusió de la vida humana, 
sembla como si allà mateix, en mig de 
la comunitat reunida, es materialitzés 
la musa amb tots els seus encanteris i 
la descàrrega carismàtica es malbaratés 
amb més prodigalitat que mai. El tea-
tre celebra públicament i en comunitat 
que existeixi l’ésser i no el no-res, però 
no es tracta en cap cas d’una celebració 
triomfant: l’encanteri de l’art ens alleuja 
de la recança de viure, però paradoxal-
ment ho fa mentre contemplem en es-
cena els destins de la nostra mortalitat 
ferida, tan despullada i vulnerable com 
el cos que la suporta. 
No fa gaire tancàvem el llibre i després 
baixàvem al carrer per veure gent i so-
cialitzar-nos. Ara podem llegir el llibre en 
un dispositiu electrònic i, sense sortir de 
casa, abocar-nos al món a través de la 
televisió, l’ordinador de taula, el portàtil, 
l’iPhone o l’iPad… pantalles, pantalles i 
més pantalles! Al ciberespai però sense 
ocupar un espai. Permanentment con-
nectats però amb un univers de només 
dues dimensions, habitat per ànimes 
sense cos o per cossos sense carnalitat, 
pixel·lats, de plasma, en HD. Tal com els 
signes arbitraris del llenguatge, tampoc 
les imatges virtuals sacien la set humana 
de contacte, d’aquesta «carn temptadora 
amb els seus frescos gotims» que diria 
Darío. Al contrari, tanta tecnologia fa en-
cara més imperiós i apressat el desig de 
participar en actes no només en directe 
sinó també en viu. 
En viu! Auguro un gran futur al teatre. n

Javier Gomá Lanzón és filòsof i assagista. El seu últim 

llibre és Todo a mil, Galaxia Gutenberg, 2012.

La portada d’aquest programa 
és una creació original 
de Frederic Amat
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Lluís Pasqual reflexiona 

sobre les pulsions 

que recorren la 

temporada 2012/2013 

i el poder del teatre.

L
a majoria de nosaltres, avui, 
vivim envoltats de tota mena 
d’inseguretats que afecten pro-
fundament el nostre present i, 
sobretot, cobreixen de descone-

gudes capes de fum el nostre futur. Parau-
les i conceptes, que no entenem ben bé 
i que intentem explicar-nos per saber el 
que ens passa, ens van ferint en la nostra 
vida diària: la crisi, en realitat una mena 
de Tercera Guerra Mundial que ja no es 
fa amb bombes i fusells sinó amb sofisti-
cades operacions econòmiques i que pro-
dueixen la mateixa misèria física i moral, 
i al capdavall també morts, molts morts, 
alguns d’ells amb la irònica dissort de ser 
biològicament vius... La situació, com ens 
diuen constantment, és molt complexa 
però el resultat desgraciadament és sim-
ple: la gent té por, tenim tots (corregeixo: 
gairebé tots) molta por. I aquesta por no 
és només un sentiment irracional o fona-
mentat davant d’un factor desconegut o 
intuït; la por en aquest cas (jo que sóc 
un home de poques certeses, aquesta ve-
gada n’estic ben segur) és provocada per 
dur-nos a un estat de xoc; provocada dia 
rere dia, minut rere minut per les ame-
naces i les culpabilitzacions constants 
d’aquells que la provoquen, perquè saben 
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la pràctica del teatre, perquè l’estona 
que dura la representació és un potent 
antídot contra la por. El teatre és un 
exercici de llibertat , de llibertat poètica, 
que només es pot viure en col·lectivitat i 
com una exaltació i afirmació d’aquesta 
col·lectivitat: una experiència compartida 
on hi són conjurats en nom del plaer 
tant els sentiments com la perillosa 
intel·ligència. Segur que ens hem de 
reinventar tant els artistes com el públic, 
no parem de dir-ho, i jo diria que al teatre 
no parem de fer-ho. La paraula crisi en 
el sentit més noble de la paraula –no per 
definir aquesta que estem patint, que és 
absolutament innoble– forma part del 
propi teatre, de la nostra feina diària per 
no fer un teatre només per a convençuts, 
i també per no reblar el clau sobre el 
que cada dia ja ens expliquen tots els 
mitjans, de mil maneres, gairebé sempre 
amb mentides, i que ja vivim en carn 
pròpia, alguns d’una manera intolerable 
i desesperada. Ja ho he dit abans: els 
qui ens volen immòbils no ens volen en 
comunitat i per tant no estimen el teatre 
o se’n malfien. Perquè, en el fons, la 
pròpia existència del teatre ja és una 
provocació. I si, apel·lant a la sensibilitat 
dels nostres governants (que haurien 
de cuidar-lo, encara que només fos per 
preservar la seva naturalesa de comunitat 
democràtica i lliure que es reuneix 
diàriament en milers de llocs), el tornem 
a reivindicar amb constància i amb orgull 
com a servei públic, tinc la impressió que 
provoquem sovint una desconfiança de la 
qual no som mereixedors. Però això no és 
nou, el teatre ha tingut sempre enemics 
entre els poderosos i els mercaders, però 
també sempre ha tingut amics i seguidors 
que necessiten entrar en un d’aquests 
particulars edificis i sentir-se en una casa 

que amb això aconsegueixen el pitjor que 
li pot passar al ser humà: la immobilitat, 
la paràlisi i per tant la inacció, és a dir: 
la submissió. Jean Genet em va dir una 
vegada que mentre semblava que apa-
rentment el món s’encaminava cap a una 
organització més democràtica, en realitat 
els països acabarien convertint-se cada 
vegada més en Estats Policials. Potser es 
referia al que ens està passant.
Ja sé que la gent es mou, que intentem 
moure’ns, que les accions dels indig-
nats, el 15-M o les benèfiques paraules 
d’Edgard Morin, José Luis Sampedro 
i molta més gent són intents per lluitar 
contra aquesta aquesta immobilitat, però 
en realitat, si ho mirem des de fora, són 
moviments gairebé imperceptibles en-
front del pes i les petjades gegantines 
del monstre de mil cares que tenim al 
davant, que és qui ens paralitza, qui ens 
provoca aquesta por letal, moral i física. 
Les xarxes tecnològiques faciliten la nos-
tra capacitat per convocar-nos i ocupar 
–per ara només– els carrers i les places, 
ja que els Parlaments s’han tornat gai-
rebé inútils, o si més no eixorcs; però a 
mi em sembla que en realitat ens reunim 
sobretot per compartir les nostres pors, 
perquè, com si fos una motxilla, arribem 
amb elles als nostres actes reivindicatius 
i amb les mateixes pors ens en tornem a 
casa, els qui encara tenim la sort de tenir-
ne una. Perquè la por produeix encongi-
ment i desconfiança i, com a conseqüèn-
cia immediata, tancament, intolerància 
i agressivitat envers qualsevol altre. La 
por és enemiga de la comunitat i de la 
col·lectivitat. Permet aquests llampecs de 
solidaritat ocasionals, però ells saben que 
és la més efectiva de les armes i la conti-
nuaran aplicant. 
Per això nosaltres proposem als ciutadans 

que els resulta molt propera, on han anat 
perquè els cal aquell silenci; la capacitat 
benèfica, curativa i revolucionària de la 
paraula, el reconeixement emocional d’un 
gest, el redescobriment imprevist d’una 
rialla fresca, la pietat d’una llàgrima o 
la indignació: l’emmirallament en un 
altre que et fa sortir de tu mateix. I tot 
plegat sempre en presència dels altres, 
acompanyat dels altres. 
Amb tot això al cap i amb moltes altres 
coses, i, com tothom, amb profundes li-
mitacions, hem confegit la nostra tempo-
rada 2012-2013, que oferim a cada ciu-
tadà amb la intenció de fer comunitat i 
de continuar fent-ne. Per ajudar a fer-nos 
passar la por. Potser en altres aspectes, el 
teatre de vegades no ha estat a l’alçada 
del que ens passava. En això, sempre. n

Lluís Pasqual

La situació és molt 

complexa però el resultat 

desgraciadament és 

simple: la gent té por, 

tenim tots (corregeixo: 

gairebé tots) molta por.
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I GUERRA MUNDIAL – 
COMPANYIA K

Taller per a actors a 
partir de la novel·la 
homònima de William 
March, dirigit per 
Lluís Pasqual. 
(més informació a la 
pàg. 14). 

Montjuïc - Espai Lliure. Novembre 

II GUERRA MUNDIAL – 
LA INDAGACIÓ (UN ORATORI EN ONZE CANTS)

de Peter Weiss, 
dramatúrgia Pau Miró i 
direcció Carme Portaceli 
Una peça sobre els 
Judicis de Frankfurt 
(1963-1965), el pri-
mer procés volgut pel 

govern alemany per jutjar la responsabili-
tat 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 pren-
dre durant les sessions.
Gràcia. 23 i 24 de febrer / 21h. (ds.) / 
18h. (dg.)  / 12q

RÚSSIA SEGLE XX – IVAN I ELS GOSSOS
de Hattie Naylor, 
direcció Pau Carrió
Monòleg de la drama-
turga britànica Hattie 
Naylor sobre la vida al 
Moscou de l’era Putin.
(més informació a la 

pàg. 15)
Gràcia. 21 al 25 de novembre 

Sota aquest títol us proposem un breu recorregut per alguns 
moments històrics que el teatre ha sabut reflectir de manera 
única, i que van de la Revolució Francesa a la Rússia de Vladimir 
Putin passant per les dues grans guerres que ens han assolat 
durant el segle xx. 
En els moments fonamentals, el teatre sempre ha pres posició. La 
vigència d’aquest acte ens empeny a recordar-los i a celebrar-ho  
des de l’escenari.

Us les oferim en dos programes dobles de 
funció única.

La tempesta, direcció 
Juan Carlos Martel 
Bayod 
L’aparició transitòria 
i turbulenta del pas-
sat trasbalsa la vida 
tranquil·la d’un home 
gran.
La casa cremada, 
direcció Lluís Pasqual
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.
Gràcia. 13 de febrer / 20’30h. / 12q

La sonata dels 
espectres, 
direcció Pau Carrió
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, direcció Pau Miró
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. 16 de febrer / 21h. / 12q

LA REVOLUCIÓ FRANCESA –
BICENTENARI GEORG BÜCHNER

Coincidint amb el bicentenari 
de la mort 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.
Al manifest El correu de Hessen, Büchner 
denuncia la prepotència i l’abús recaptato-
ri d’una administració governada per una 
casta aristocràtica de polítics sense escrú-
pols. Aquest text va suposar la persecució 
i l’exili posterior de l’autor. Durant les cinc 
setmanes que va estar-se amagat a casa 
va escriure La mort de Danton, situada en 
plena Revolució Francesa, on mostra la 
contraposició ideològica i psicològica de les 
personalitats de Danton i de Robespierre.  
Un cop a l’exili, amb Woyzeck, va convertir 
per primera vegada la classe treballadora en 
protagonista d’una obra literària en alemany.
Gràcia. 19 i 20 de febrer / 20’30h. / 12q

EL NAIXEMENT 
DEL TEATRE CONTEMPORANI – 
CENTENARI AUGUST STRINDBERG
Ara fa cent anys de la mort d’August 
Strindberg, segurament la figura que millor 
porta a escena els postulats estètics que 
circulen del Positivisme al Simbolisme. 
Al final d’aquest recorregut, quan els espais 
–i per tant, també els teatres– han començat 
a fer-se petits, domèstics, el dramaturg 
noruec inaugura el seu Teatre Íntim amb 
quatre obres mestres i obre definitivament 
la porta al teatre contemporani.

LA MEMÒRIA EUROPEA
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M
és o menys pàl·lid o lluent, 
més deformant o més fi-
del, el teatre sempre ha 
tractat i tracta d’explicar 
la realitat més immediata 

i de fer-ne una síntesi poètica. Els ponts 
que uneixen la realitat i el teatre, la ne-
cessitat d’explicar-se i d’explicar-nos a 
través seu, podrien ser el fil d’Ariadna 
que ens conduís per tot allò que al Lliure 
us proposem per a la temporada 2012-
2013. Justament per veure com el teatre 
ha reaccionat i reacciona davant “d’allò 
que ens passa”. 
Hem buscat les persones, els actors, els 
directors, els músics i la resta d’equips 
artístics perquè ens expliquessin la vida 
xuclant-la i transformant-la en metàfora. 
Cadascú a la seva manera. Hem intentat 
que les mirades d’aquestes persones, els 
artistes que ens reflectiran allò que en 
diem “la realitat”, fossin molt diferents 
però totes elles clares, lúcides i molt so-
vint, amb la intel·ligència que proporcio-
na posseir el do de la ironia i el sentit 
de l’humor; és a dir mirades lluminoses, 
il·luministes en temps de foscors. Quan 
veig els seus noms, l’un darrera l’altre, 
veig molt de talent i em fa feliç que els 
aculli el mateix sostre, ja sigui per molts 
mesos o per una nit.
Just quan acabem d’imprimir aquest 
programa hi ha sobretot una meravellosa 
llista de còmplices, alguns textos escrits, 
alguna partitura i algunes certeses, po-
ques. Per sort, la temporada és prou viva 
perquè molts dels espectacles siguin en-
cara només idees, desitjos o pensaments 
que es comencen a fer realitat només 
ara, després de molt de temps de reflexió. 
Sempre ens pregunten, i ens preguntem, 
si hi ha una línia en la pròpia programa-
ció, si la uneix algun element comú. Gai-
rebé mai no tenim respostes. Però potser 
per una vegada em sembla que hi ha un 
pensament, un color comú en les molt 

diverses mirades: totes tenen, al fons de 
l’ull, el reflex més present o més llunyà 
de dues generacions que es confronten: 
una que intueix que és el final de les 
seves regles i del seu comportament, i 
l’altra que lluita per treure el cap i ocupar 
el seu lloc a la vida. El final d’un cicle, 
un final sense èpica, com podem veure. 
Potser només es pot explicar a través de 
la poesia de les petites històries d’homes 
i dones mirades en primer pla. 
També traspua de la pròpia temporada, 
ens ha sortit així i no és del tot casual, 
que la dona juga un paper fonamental per 
fer avançar la història en moltes de les 
històries que s’explicaran durant aquests 
mesos; i també és fonamental per fer 
avançar la pròpia temporada. Amb el per-
mís dels homes, els actors i els grandís-
sims personatges masculins que hi haurà 
des del mes d’octubre fins al mes de 
juny, he de dir que les dones, les actrius 
i els personatges femenins, agafen per 
moments una llum i un relleu particular. 
Aquest és ja el primer reflex de la realitat.
I també empaitem la intuïció d’una idea: 
tenim el desig d’oferir l’Espai Lliure, com 
un aixopluc quan comenci el fred, i du-
rant els mesos de novembre i desembre, 
a propostes joves, independents, espec-
tacles de microteatre, petits recitals i 
tot allò que ens dicti i ofereixi l’esperit 
d’immediatesa.
Hem filat la temporada amb la conscièn-
cia molt present de tenir un compromís 
amb l’espectador i una responsabilitat 
davant dels artistes: la de continuar es-
sent una casa de teatre on s’expressin 
veus molt diferents, i on moltes persones 
també d’edats molt diferents es puguin 
trobar per compartir moments extraordi-
naris escoltant unes altres veus, mirant 
unes altres persones que en diem perso-
natges, fins aquell moment desconeguts i 
que al cap d’uns minuts se’ls faran molt 
pròxims. n

Lluís Pasqual

II REPÚBLICA ESPANYOLA – 
50È. ANIVERSARI EDUARD TOLDRÀ 
Fragments de converses 
(epistolari Eduard Toldrà – 
Ramon Clausells) 

dramatúrgia 
i direcció 
Rosa Novell
intèrprets Rosa 
i Queco Novell 
(néts de Ramon 
Clausells) 

soprano Maria Lluïsa Muntada / 
violí Ariadna Padró / piano Josep Buforn
producció Bohèmia’s produccions
amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú

Les cartes entre el compositor Eduard 
Toldrà i Manuel Clausells, escrites 
entre el 1926 i el 1935, donen idea 
del món cultural i musical en què 
vivia aquella Barcelona. Eduard 
Toldrà –músic, violinista, compositor 
i director d’orquestra–, era amic íntim 
de Manuel Clausells, que era el que 
ara anomenaríem un “gestor cultural”. 
Era “l’home dels encerts” com escriu 
Toldrà. Secretari i ànima de l’Associació 
Música Da Camera, programava 
concerts i impulsava trobades i obres 
que esdevindrien importants, com és el 
cas d’El Giravolt de Maig. 
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.
Gràcia. 28 de maig, 3 i 4 de juny / 
20’30h. / 12q

TEMPORADA 12/13
REALITAT I TEATRE
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OF WARS
SONGS

I HAVE SEEN

GERTRUDE STEIN / HEINER GOEBBELS

Songs of wars I have seen és 
una peça musicoteatral ins-
pirada en els fragments de la 
novel·la de Gertrude Stein del mateix 
nom. 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 ho-
mes lluitaven al front. Aquí, el món an-
tic 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, an-
goixants, intel·ligents... d’aquestes dones 
de la reraguarda.

En temps de guerra. En temps que els 
homes van al front. Qui resta... qui resta 
a casa són les dones. Sota la tènue llum 
de les làmpades. A través de les ones 
radiofòniques no només s’escola la tan 
anhelada informació sinó els rumors, la 
monotonia, Shakespeare, la por i la fam. 
Heiner Goebbels se serveix de fragments 
de la novel·la Songs of wars I have seen 
de Gertrude Stein per cosir una peça 
musico-teatral en la qual notes musicals 
de tots els temps es camuflen com la 
boira entre els pensaments del dia a dia 
de les dones franceses que restaven a 
casa durant la Segona Guerra Mundial.
Gertrude Stein teixeix, com qui fa 
ganxet, unes veus de dones que no 
només reflecteixen la barbàrie de les 
guerres passades sinó els fantasmes de 
les guerres futures. Perquè l’home és 
un animal (estúpidament racional) que 
sembla haver-se autocondemnat a viure 
sempre entre guerres. n

Jordi Prat i Coll

SONGS OF WARS I HAVE SEEN
text Gertrude Stein 

música Heiner Goebbels
direcció Ernest Martínez Izquierdo
direcció escènica Jordi Prat i Coll 

bcn16
producció bcn216

Montjuïc. 10 i 11 d’octubre 
20’30h. / 25q / 17q 

bcn216 Sorgit el 1985 fruit de la 
iniciativa conjunta del compositor i 
director d’orquestra Ernest Martínez-
Izquierdo i del flautista David Albet, 
actual director artístic del conjunt, 
el grup s’ha mostrat des d’aleshores 
obert a tot tipus de propostes, estímuls 
i novetats, i els seus únics criteris i 
premisses han estat la qualitat, tant 
dels intèrprets com dels compositors. 
Al llarg dels 27 anys durant els quals 
ha exercit ininterrompudament la seva 
activitat, el grup instrumental bcn216 
s’ha convertit en una referència obligada 
del panorama musical a Espanya.
En la seva tasca de normalització i 
difusió del repertori contemporani, tant 
nacional com internacional, i atenent 
a la realitat canviant de la situació 
musical, bcn216 és actualment una 
formació de cambra polivalent i flexible, 
capaç d’assumir un repertori que va des 
de peces per a solista fins a obres per a 
40 instrumentistes. 
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De dalt a baix, 
Jordi Casanovas, 

Hattie Naylor, 
Sergi López, Jorge Picó, 

Miguel del Arco, 
Alfredo Sanzol, 
David Harrower, 
Mark Ravenhill 

i Ignacio García May

BCN216

CONCERTS 
AL FOYER
AQUESTA TEMPORADA, EL LLIURE 
proposa una col·laboració constant amb el 
grup instrumental bcn216, dirigit per David 
Albet. Per posar música a algunes estones 
prèvies a l’inici d’un espectacle, mentre 
aneu al bar o retireu les entrades, aquesta 
formació dedicada a la música contemporà-
nia presentarà els CONCERTS AL FOYER. 
Els primers d’aquests concerts seran els 
dies 7, 12, 14, 19, 21 i 28 abans de les 
funcions d’Aventura!, amb els programes 
següents:
THIRTEEN, de John Cage. Una peça 
de 30 minuts del compositor nord-
americà pioner de la música aleatòria i 
electrònica i inventor del piano preparat, 
escrita el 1992, l’any de la seva mort.
TRIO / RECÓNDITA ARMONÍA, de Xavier 
Montsalvatge. 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. 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. 
(consulteu la resta de concerts a www.
teatrelliure.com)

I coincidint amb les funcions de Dispara / 
Agafa Tresor / Repeteix de Mark Ravenhill 
(pàg. 26) i de L’estranger d’Albert Camus 
(pàg. 35), oferiran també Intolerance, la 
primera peça operística de Ravenhill amb 
música de Conor Mitchell, i una versió 
per a ràdio de la peça de Camus amb 
música de Robert Gerhard. 

Una col·laboració extensa que, amb 
Songs of Wars I Have Seen, conformen 
un panorama variat de la música 
contemporània i el seu diàleg amb 
l’escena. 
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Autors i temes 

contemporanis 

recorren la 

programació de les 

dues sales. 

8 textos acabats 

d’escriure per 9 autors 

en plena forma.

EL TEATRE HA DE PODER FER  
moltes coses, però sens dubte una de 
les més importants és, des del present, 
qüestionar, preguntar i reflexionar en 
públic sobre allò que som. Retornar-
nos la pròpia imatge perquè nosaltres 
(nosaltres públic, nosaltres autors, 
actors, directors...) puguem jutjar si 
el que som correspon o no al que ens 
hauríem d’exigir com a persones i com 
a societat. 
Els primers en fer-se aquestes pregun-
tes són sempre, en el teatre de text, 
els autors. Els autors contemporanis 
es fan, i ens fan, aquestes preguntes 
ara i aquí. I precisament per això no 
tenen respostes clares. I precisament 
això és el què les fa interessants i ne-
cessàries. Urgents. 
Durant aquesta temporada, els textos 
de Jordi Casanovas, Hattie Naylor, 
Sergi López i Jorge Picó, Miguel del 
Arco, Alfredo Sanzol, David Harrower, 
Mark Ravenhill i Ignacio García May 
es qüestionen, ens conviden avui a 
preguntar-nos el present... Què passa-
ria amb un candidat independentista 

a President de la Gene-
ralitat amb possibilitats 
reals d’aconseguir una 
majoria? Quines són 
les regles del joc de la 
nostra existència? Què 
passa quan un nen, en 
el moment de la desfeta 
d’un sistema, s’enfronta 
tot sol a una ciutat? Què 
diria Helena si la deixes-
sin parlar sobre la guerra 
de Troia? Com vencem 
les nostres pors i ens 
llancem a l’aventura? 
Fins a quin punt una 
víctima d’abusos es pot 
convertir en perseguido-
ra del culpable després 
que aquest compleixi 
la pena? Quines són les 
conseqüències, per a les 
potencies occidentals, 
de les guerres que pro-
mouen a l’Orient? Com 
creixen i arriben al po-
der els corrents autoritaris? 
Aquestes, i moltes més preguntes que 
ens hem de fer, omplen els textos 
d’autor contemporani que es repre-
sentaran aquesta temporada al Teatre 
Lliure. Ressonaran entre les parets de 
les nostres sales i també, esperem, 
dins els caps de tots nosaltres. n

TEATRE D’AUTORS 
CONTEMPORANIS

n

 

n

n



PÀTRIA

PÀTRIA
autoria i direcció Jordi Casanovas 

intèrprets Marcel Borràs, 
Àlex Casanovas, Francesc Orella, 

Fermí Reixach, Rosa Renom 
i Rosa Vila 

coproducció Teatre Lliure 
i EL CANAL - Centre d’Arts 

Escèniques Salt/Girona
Gràcia. 

18 d’octubre a 11 de novembre
20’30h. (de dt. a dv.) / 
21h. (ds.) / 18h. (dg.)
27q / 19q / en català
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Obrim la sala de Gràcia 

amb un text acabat 

de sortir del forn 

de Jordi Casanovas, un 

dels dramaturgs 

i directors més prolífics 

de l’escena catalana 

actual. Una història de 

patriotisme sobre 

un candidat a la 

presidència de Catalunya 

per a aquesta època de 

vaques flaques. 

JORDI CASANOVAS

Obrim la sala de Gràcia 

amb un text acabat 

de sortir del forn 

de Jordi Casanovas, un 

dels dramaturgs 

i directors més prolífics 

de l’escena catalana 

actual. Una història de 

patriotisme sobre 

un candidat a la 

presidència de Catalunya 

per a aquesta època de 

vaques flaques. 
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A
l novembre, Catalunya serà 
intervinguda per l’Estat 
espanyol. I jo em pregunto què 
hauré de fer. Sóc un dramaturg 
i director de teatre, a la vegada 

treballador i a la vegada mig empresari. 
No em permeto grans dispendis, miro 
de no estirar més el braç que la màniga, 
però visc prou bé, la veritat és que millor 
del que m’esperava quan vaig escollir fer 
aquesta feina. Fins ara no he cregut ni 

massa ni poc en els polítics autòctons. 
M’avorrien la monotonia dels discursos, 
els eterns retorns a debats sobre la nostra 
forma de govern i les discussions pròpies 
de pati de col·legi. Però, al novembre, 
quan ens intervinguin, què hauré de fer? 
Seguir mantenint aquesta poca fe en el 
sistema polític i lluitar per tirar endavant 
només la meva carrera i la meva família 
o implicar-m’hi? On haurem de cercar 
els líders capaços d’aglutinar tota 
aquesta població incòmoda amb l’actual 
organització política, social i econòmica? 
Sabran aquests líders convertir tots els 
nostres malestars i disgustos en propostes 
que construeixin un país millor?
Potser, després de la intervenció, unes 
setmanes més tard, sorgirà un individu 
capaç de moure les masses. Potser 
tots ens sentirem representats amb 
les seves paraules. Potser creurem que 
aquesta vegada sí. Potser tindrem la 
sensació que ens hi podríem jugar la 
vida, per ell, perquè ell se la jugaria per 
nosaltres. Potser estarem orgullosos de 
ser diferents la resta del món. Potser 
sentirem que les coses estan canviant. 
Potser ens omplirem d’il·lusió. Però no 
crec que sapiguem mai del cert quins 
són els pensaments que passen pel cap 
d’aquest home. n

Jordi Casanovas

JORDI CASANOVAS Vilafranca del 
Penedès, 1978. Director i dramaturg 
de la companyia Flyhard, ha escrit una 
trentena de textos teatrals, entre els 
quals destaquen Una història catalana 
(2011); Un home amb ulleres de pasta i 
Sopar amb batalla (2010); Julia Smells 
i La revolució (2009); Lena Woyzeck 
i La ruïna (2008). Entre d’altres, ha 
obtingut el Premi Butaca al millor text 
teatral de 2009 per La revolució i el 
premi Time Out a la millor obra de 2011 
per Un home amb ulleres de pasta.

On haurem de cercar 

els líders capaços 

d’aglutinar tota aquesta 

població incòmoda amb 

l’actual organització 

política, social 

i econòmica? 
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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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HAROLD PINTER / ANDRÉS LIMA

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 
absurds de menjar a través del muntaplats.
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 ha-
bitació per parlar-nos de l’estúpida servitud 
que es genera en les relacions humanes. 

Una traducció lliure del títol és El cambrer 
estúpid, crec que l’autor defineix molt bé 
les relacions humanes titllant-les de servi-
tud estúpida. Qui es comunica amb nosal-
tres? (I dic nosaltres per què Ben i Gus som 
nosaltres, com Epi i Blas o Laurel & Hardy, 
o Don Quijote i Sancho Panza). Déu? La 
Màfia? El Cap? Els bancs? El meu pare? En 
qualsevol cas, ens posem al servei d’algú 

o d’alguna cosa que defineix el món com  
una guerra contínua entre els éssers que 
l’habiten, mentre ells demanen plats com-
binats i nosaltres, en la nostra estupidesa, 
no entenem què significa. És molt senzill, 
s’estan posant les botes, mengen a costa 
nostra i a més els paguem perquè ho facin. 
Però la nostra estupidesa és responsabi-
litat nostra. Obre els ulls i mira qui tens 
davant. Al teu costat. A la teva habitació.
Sempre m’ha agradat imaginar l’atmosfera 
d’aquesta habitació 10 minuts abans i ex-
perimentar amb aquestes pauses que no 
són mai reals en teatre, per antirítmiques, 
i arribar a construir un món amb el silenci 
i amb els sorolls. Com et sonen els budells 
quan estàs mort de por? La meva simpatia 
per El muntaplats neix de veure-la com un 
malson còmic, una cosa així com la vida. 
La primera vegada que la vaig llegir vaig 
pensar en ETA, la banda terrorista, això em 
va situar en el pla polític, i això em va dur 

al pla personal: què li fa por, a l’assassí? I 
més clarament, què fa por entre germans? 
Quan encara no havia dissenyat la posada 
en escena, intuïa que las canonades del 
soterrani cridarien i l’estupidesa de Ben 
i de Gus seria la seva mort. Al realisme 
d’aquesta obra hi va molt bé la frase de 
Ionesco: “La vida de l’home és absurda; la 
seva tragèdia, ridícula.” n 
Andrés Lima

EL MONTAPLATOS
de Harold Pinter 
direcció Andrés Lima
Animalario
intèrprets Alberto San Juan 
i Guillermo Toledo
producció Animalario
Montjuïc. 23 a 28 d’octubre 
20’30h. (de dt. a dv.) / 
17’30h. i 21h. (ds.) / 18h. (dg.)
27q / 19q / en castellà

Un dels primers textos del dramaturg britànic Harold Pinter, 

protagonitzat per Guillermo Toledo i Alberto San Juan.

EL MONTAPLATOS
ANIMALARIO
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LA PARELLA FORMADA PER SERGI 
López i Jorge Picó, que es coneixen de 
quan estudiaven a l’escola parisenca 
de Jacques Lecoq, va estrenar el 2005 
un dels grans èxits del teatre català 
dels darrers anys, el monòleg d’humor 
Non solum. López i Picó ara presenten 
30/40, Livingstone, una creació, di-
recció i, aquesta vegada, interpretació 
conjuntes que es va estrenar al Festival 
Temporada Alta 2011 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. 

30/40, Livingstone és un espectacle 
d’humor, tennis i antropologia. Un 
elogi de la dialèctica entre el gest i 
la paraula. És un estudi psicològic a 
través del gest i les actituds de certs 
comportaments. On anem quan cami-
nem? A què estem jugant? A tennis? 
Quines són les regles del joc? Quant de 
temps ens queda? Qui va inventar les 
paraules? Ens fascina la capacitat de 
l’humor de mirar les coses com si fos 
la primera vegada. Com deia Poincaré, 
“si coneguéssim les lleis de la vida ens 
quedaríem parats de veure què senzi-
lles que són”. n

Jorge Picó
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30/40
LIVINGSTONE

SERGI LÓPEZ / JORGE PICÓ

30/40 LIVINGSTONE
creació, direcció i interpretació 
Sergi López i Jorge Picó
coproducció 
Setzefetges Associats S.L.,
Ring de Teatro 
i Temporada Alta - 
Festival de Tardor 
de Catalunya Girona/Salt
Montjuïc. 31 d’octubre 
a 18 de novembre
20’30h. (de dt. a dv.) / 
21h. (ds.) / 18h. (dg.)
27q / 19q / en català
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KCOMPANYIA

LA RARA 
ANATOMIA 
DELS 
CENTAURES
PER SI CALGUÉS PRESENTAR-LOS, 
Iguana Teatre és una companyia ma-
llorquina fundada el 1986 que compta 
amb 33 espectacles estrenats i més de 
1.600 funcions fetes arreu de l’Estat. 
En aquesta Rara anatomia…,  de Miquel 
Àngel Riera, cinc actors són en un espai 
de trànsit amb sis contes de l’escriptor 
mallorquí 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 tris-
ta 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 cacera 
accidentada i l’emotiva reconstrucció 
d’una llar desapareguda. n
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IGUANA TEATRE

COMPANYIA

WILLIAM MARCH

DURANT EL MES DE NOVEMBRE, 
a l’Espai Lliure es farà un Taller per 
postgraduats en interpretació dirigit 
per Lluís Pasqual, a partir de la novel·la 
Companyia K de William March, i dins el 
cicle La memòria europea. 
El 1917, William March es va allistar volun-
tari a la Marina nord-americana per comba-
tre a la Primera Guerra Mundial. El 1933 
publicava Companyia K, un recull de 113 
testimonis dels soldats de la seva unitat 
sobre aquella experiència brutal i absurda. 
Una visió de la guerra realista i humana, 
un retrat de l’estupidesa i de la violència 
on es troben abocats els homes al límit 
de la bogeria, que permetrà explorar en 
aquest taller la part fosca de l’esperit 
humà en tota la seva dimensió. n

 
“A tots els nois els meravellava la meva 
audàcia. Mai els vaig revelar la veritat, 
però en el fons del meu cor sabia que no 
mereixia que se’m reconegués cap mèrit. 
De bon començament em preocupava la 
guerra i que em matessin, però un dia, a 
Baltimore, mentre estava de permís, vaig 
veure un cartell en una porta: 

“Madame Bonatura –vident de l’Orient– 
endevina el passat, el present i el futur”.
Vaig entrar a la sala i vam estar una estona 
parlant. Va abaixar les persianes i va en-
cendre un llum minúscul que li il·luminava 
el rostre i va contemplar la bola de vidre.
–Digui’m si moriré durant la guerra –vaig 
voler saber.
Madame Bonatura va mirar una bona es-
tona la bola de vidre abans de respondre. 
Tenia ganes de dir-li: “No! No m’ho digui! 
No contesti!” Però no ho vaig fer. Final-
ment la madame va parlar i vaig aguantar 
la respiració:
–No el mataran, ni tan sols el feriran –va 
dir –. Tornarà al costat d’aquells que esti-
ma, es casarà amb la noia que trïi i viurà 
feliç la resta de la seva vida.
Per això no trobava just que se’m recone-
gués tant de mèrit. No vaig ser més valent 
que els altres i, a més, sabia de bona font 
que fes el que fes no podia passar-me res.”
(testimoni del soldat Martin Passy)

Manteniu-vos informats del taller a 
www.teatrelliure.cat

TALLER PER A POSTGRADUATS EN INTERPRETACIÓ 
NOVEMBRE – MONTJUÏC ESPAI LLIURE
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LA RARA ANATOMIA DELS CENTAURES
de Miquel Àngel Riera
dramatúrgia i direcció Pere Fullana
Iguana Teatre
intèrprets Sergi Baos, Maria Bauçà, 
Aina Calpe, Antònia ‘Nies’ Jaume 
i Carles Molinet
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
Gràcia. 15 a 18 de novembre
20’30h. (dj. i dv.) / 
21h. (ds.) / 18h. (dg.)
25q / 17q / en català

MIQUEL ÀNGEL RIERA neix el 
1930 a Manacor, fill d’una família 
acomodada que va viure l’especial 
cruesa de la Guerra Civil a la comarca 
de Manacor. Format a la postguerra 
amb Vidal Alcover i Guillem d’Efak, 
a partir dels anys 50 comença a 
escriure poesia, però moltes de les 
seves obres no es publiquen fins 
anys després. Als anys 70 s’inicia en 
la novel·la i el relat. Ha estat premi 
Sant Jordi 1973, premi Joan Alcover 
1974, premi de la Crítica de Serra 
d’Or 1975 i 1984, Premi Nacional 
de la Crítica de Narrativa Catalana 
1979 i 1990, Premi Nacional de 
Literatura Catalana 1986, premi 
Josep Pla, Ciutat de Barcelona i Joan 
Crexells 1990. La majoria de les 
seves novel·les i llibres de relats s’han 
traduït al castellà i algunes al txec, a 
l’alemany, al rus i a l’anglès. El 1987 
va ser nominat pel PEN Club a la 
candidatura al Premi Nobel i el 1989 
va rebre la Creu de Sant Jordi. Va 
morir el 1996 a Ciutat de Mallorca.
El compromís de Miquel Àngel Riera 
amb el món cultural i la relació 
personal que uneix l’autor amb 
Pere Fullana van fer que, als anys 
90, durant el procés de creació 
del projecte Teatre del Mar que va 
culminar l’any 93, Riera —entre 
d’altres figures i entitats— mostrés el 
seu interès i suport perquè el projecte 
sortís endavant, i es va convertir en 
Patró de la Fundació Teatre del Mar.

I ELS GOSSOS
IVAN

Però fins i tot així no hi havia diners. I van 
portar alguns nens fins a l’altra banda de 
la ciutat i els van deixar allà. Aleshores jo 
tenia quatre anys. 

Podrien ser titulars del diari d’ahir, d’abans 
d’ahir o d’aquest mateix matí. I aquest és 
el punt de partida d’aquest monòleg mera-
vellós, trepidant, tendre i colpidor. Un con-
te contemporani sobre la lluita d’un nen 
per la supervivència en una ciutat en crisi. 
Un retrat de la condició humana quan es 
desfà “de tot allò que és prescindible”. n 
Pau Carrió

IVAN I ELS GOSSOS
de Hattie Naylor direcció Pau Carrió
intèrpret Pol López 
coproducció Teatre Lliure i Teatre Bartrina
Gràcia. 21 a 25 de novembre
20’30h. (de dc. a dv.) / 
17’30h. i 21h. (ds.) / 18h. (dg.)
25q / 17q / en català

Un monòleg basat en fets reals 
de la dramaturga londinenca 
Hattie Naylor, concebut per a 
la ràdio i que va fer el salt als 
escenaris el 2010 obtenint una 
nominació als Premis Olivier. La 
història d’un nen salvatge urbà 
al Moscou de l’era Putin.  

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. 

Tots els diners s’havien acabat. I no hi havia 
res amb què comprar menjar. Les mares i els 
pares van intentar desfer-se de tot el que fos 
prescindible. Els gossos van ser el primer. 
Els feien pujar al cotxe, els portaven fins a 
l’altra banda de la ciutat i els deixaven allà. 

HATTIE NAYLOR / PAU CARRIÓ
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AVENTURA!
autoria i direcció Alfredo Sanzol
T de teatre
intèrprets Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla, 
Albert Ribalta, Jordi Rico i Àgata Roca
producció T de teatre
Montjuïc. 29 de novembre a 30 de desembre
20’30h. (de dc. a dv.) / 
17’30h. i 21h. (ds.) /18h. (dg.)
27q / 19q / en català
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L
’únic que he volgut ser a la vida 
sincerament és Indiana Jones. 
Ha estat el meu únic model real, 
amb el qual he somiat moltes ve-
gades. El Capità Solo també s’hi 

acostava, però encara que m’agradava, no 
tenia res a veure amb voler ser l’Indiana. 
L’Indiana es va convertir en un gran refe-
rent, i els personatges de les novel·les i de 
les pel·lícules els mesurava en funció de 
com s’hi assemblaven. 
El teatre em va arribar quan ja era gran i va 
portar aventures d’altres menes. D’altres 
maneres, més ben dit. Perquè, en què 
s’assemblen A la recerca de l’arca perduda 
i La classe morta de Kantor? No és una en-
devinalla. Senzillament és que m’han im-
pressionat en moments diferents i de ma-
neres diferents. Però tenen en comú que 
recordo amb força les emocions que em 
van produir, i que la meva vida va deixar 
de ser igual abans i després de veure-les.

plaers més grans que hi ha. Mentre vius 
l’aventura t’ho passes malament, i bé, i 
molt malament de vegades, i has de fer 
grans esforços físics i mentals, però quan 
ho aconsegueixes, no ho oblides mai i re-
força l’autoestima.
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 bus-
quem la manera de superar la por. El lloc 
on ens connectem amb l’impuls humà de 
veure-hi més enllà del límit. 
El títol és divertit perquè he tret la paraula 
‘aventura’ de tot context i l’he deixat sola, 
despullada, allà, amb una admiració, com 

M’agradaria viure passant d’aventura en 
aventura. Per a algú a qui li agradaria ser 
un aventurer, tenir por va malament. Enca-
ra tinc alguna cosa a favor meu: l’Indiana 
té por de les serps i jo no. Una de les me-
ves aficions era caçar i matar escurçons 
per posar-los a les bicicletes de les noies. 
Els xiscles s’arribaven a sentir a bastants 
quilòmetres. Tom Sawyer tampoc em que-
dava lluny com a inspirador. 
El que té de bo la por és que es pot apren-
dre a superar-la, i un bon lloc per fer-ho és 
vivint una aventura. L’aventura és el terri-
tori del desconegut, de l’imprevisible, del 
que és màgic i del que és mític. 
Poder viure una aventura, sortir-ne victo-
riós i, després, poder-la explicar és un dels 

un anunci. Per als temps que vénen ne-
cessitarem molta evasió. Les aventures es 
convertiran en les reines de la ficció, i la 
gent buscarà aventures per sentir-se viu i 
sortir del malson dels “mercats”. Imaginar 
que ens en anem d’aventures és allibera-
dor. No sé què hi entra en joc al cervell, 
però només la paraula ja ens porta aire 
fresc. Si dic ‘aventura’ sento l’olor d’alta 
mar, de muntanyes immenses, de perso-
natges misteriosos, de llocs que encara no 
ha visitat mai ningú. De llocs de les nostres 
emocions que encara no hem visitat mai. 
El gènere d’aventures el consumeix la 
classe mitjana. Els aventurers les viuen 
i en tenen prou amb la vida. Pot ser que 
l’aventura sigui un gènere, però tinc la 

AVENTURA!
autoria i direcció Alfredo Sanzol
T de teatre
intèrprets Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla, 
Albert Ribalta, Jordi Rico i Àgata Roca
producció T de teatre
Montjuïc. 29 de novembre a 30 de desembre
20’30h. (de dc. a dv.) / 
17’30h. i 21h. (ds.) /18h. (dg.)
27q / 19q / en català

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.
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El dramaturg i director Alfredo Sanzol torna a la càrrega amb les T de Teatre. 

Després de l’èxit de Delicades, s’endinsen ara pels camins de l’aventura de viure.
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sensació que és el gènere que ho impregna 
tot, i que no hi ha tragèdia sense aventura, 
ni comèdia sense aventura, ni drama sen-
se aventura, ni sarsuela sense aventura. 
Viure és una aventura. No sempre èpica, 
però sí aventura. Per això potser fa riure 
llegir només Aventura! Perquè és com lle-
gir Vida! I fa una mica de por perquè per 
darrera es pot llegir Mort! 

La paraula aventura ens produeix una cer-
ta reverència, la valorem i ens agrada te-
nir-la a prop. Rere la paraula hi ha alguna 
cosa important que amaguem mirant-nos-
la una mica per damunt de l’espatlla, i és 
que potser ens produeix inquietud perquè 
sabem que hi estem destinats. Aprendre a 
viure sense por pot ser que sigui l’objectiu 
de viure. Els filòsofs i els artistes ho han 

expressat de diverses maneres al llarg dels 
segles, però sempre fem com si això no fos 
cosa nostra.
Aventura! en aquests moments és un rètol 
lluminós que s’ha encès en alguna banda 
de la meva ment i hi volo com una arna. 
No sé on va, però veig que m’hi jugo algu-
na cosa essencial que té a veure amb com 
viure. n Alfredo Sanzol

AVENTURA!
T DE TEATRE

El dramaturg i director Alfredo Sanzol torna a la càrrega amb les T de Teatre. 

Després de l’èxit de Delicades, s’endinsen ara pels camins de l’aventura de viure.

ALFREDO SANZOL



18

Després de dirigir La 

violación de Lucrecia, 

Miguel del Arco es va 

llançar a escriure un 

monòleg sobre Helena 

de Troia per encàrrec pel 

Festival de Mérida 2011 

que Carmen Machi ha 

fet realitat.

H
elena de Troia és, possiblement, 
una de les dones més vilipen-
diades de la Història. Carrega a 
les espatlles el pes d’haver des-
encadenat la guerra més famosa 

de l’antiguitat. Deu anys va estar assetja-
da pels grecs la poderosa ciutat de Troia. 
Un exèrcit com no se n’havia vist mai cap 
es va mobilitzar per forçar els troians al-
tius 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 Pa-
ris, 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?

Helena és un personatge conegut de so-
bres. Sabem que l’hi van prometre a Paris 
a canvi que declarés que Afrodita era la 
més bonica de les tres deesses en discòr-
dia, ens han explicat el furor irresistible 
que va produir que fugís amb Paris, la seva 

bellesa divina és mítica... Però en tots els 
episodis apareix com un personatge se-
cundari. Un personatge que desencadena 
accions de les quals no és mai protago-
nista. Els poetes de l’antiguitat la van fer 
servir per exalçar el valor o la virtut dels 
herois embogits sota l’influx de la seva be-
llesa perillosa, o per contrastar la situació 
de les dones a qui la luxúria i l’avarícia 
d’Helena havia convertit en víctimes. Si 
alguna vegada algun poeta li va donar veu, 
va ser per ampliar els motius per maleir-la. 
La van maleir grecs i troians, convençuts 
d’haver estats arrossegats per culpa seva 
a una guerra interminable. La van maleir 
gregues i troianes per ser la causa de la 
mort dels seus marits i fills. I des de lla-
vors, la va maleir la Història com a repre-
sentació de la dona interessada i infidel.
Shakespeare fa cridar la seva Lucrècia, des-
prés que la violi Tarquini:

Pobre instrument mut
mostra’m la puta que va provocar aquest 
escàndol
i que les meves ungles puguin esgarrinxar-
li la bellesa.

Helena ens apareix des “d’aquests llimbs 
imperibles on la col·loca la imaginació dels 
homes”. Un lloc on ha estat condemnada 
per la Història... per com s’ha explicat la 
Història. Però ella es revolta en contra de 
déu. I se sotmet al judici dels homes amb 
l’únic objectiu de “deixar de ser”.
Un judici en el qual sap que ha estat con-
demnada d’entrada. L’acumulació de dolor... 
i la quantitat de temps lliure que deixa 
l’eternitat... la porten a abordar 
el seu propi procés. Però 
aquesta vegada vol 
narrar la Història 
amb les seves 
paraules. 
La seva 

MIGUEL DEL ARCO
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JUICIO A UNA
ZORRA

història és la d’una dona enamorada que va 
prendre una única decisió en tota la seva 
vida: seguir l’home que estimava.
Es presenta davant nostre, ara i aquí, una 
Helena gastada, llenguallarga. Una Helena 
sense por. Amb aquest valor que propor-
ciona estar de tornada de gairebé tot i no 
tenir-hi res a perdre. Convertida en una 
“ruïna del temps”. Desafia els homes i de-
safia déu. Una Helena que reclama l’oblit.
Les fonts han estat moltes però un cop as-
sumides vaig deixar que la seva veu es fes 
forta amb la Carmen Machi en la meva ima-
ginació. La Machi és capaç de tot. Té tots 
els registres coneguts i fins i tot alguns de 
la seva propietat única i exclusiva. El seu 
registre còmic s’ha fet sobradament cone-
gut amb la televisió, però potser no tothom 
coneix el seu registre tràgic, el que és capaç 
de fer volar les paraules per fer que l’ànima 
experimenti una passió pròpia a causa de la 
felicitat i l’adversitat en assumptes i perso-
nes alienes. n Miguel del Arco

JUICIO A UNA ZORRA
autoria i direcció Miguel del Arco

direcció musical Arnau Vilà
intèrpret Carmen Machi

producció Kamikaze Producciones  
Gràcia. 28 de novembre 

a 16 de desembre
20’30h. (de dt. a dv.) / 

21h. (ds.) / 18h.(dg.) 
27q / 19q / en castellà

CARMEN MACHI Nascuda a Madrid el 
1963, la seva activitat als escenaris ens 
ha permès veure-la a El mercader de 
Venecia, María Sarmiento, Retablo de la 
avarícia, la lujuria y la muerte, Roberto 
Zucco, La tortuga de Darwin o Almuerzo 
en casa de los Wittgenstein. Ha treballat 
amb directors com Gerardo Vera, Ernesto 
Caballero, Josep Maria Mestres, Lluís 
Pasqual o Andrés Lima. En cinema ha 
col·laborat amb Pedro Almodóvar, Alexis 
Valdés i Santiago Tabernero. A partir del 
2002 es va fer especialment famosa 
amb les sèries de televisió 7 vidas i Aída 
(Tele 5), i El club de la comedia (La 
Sexta, 2011).

Es presenta davant 

nostre, ara i aquí, 

una  Helena gastada, 

llenguallarga. Una 

Helena sense por.
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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.

GRIMÈGIES

TORTELL POLTRONA

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.

Les trifulgues d’un pallasso sol que afronta 
el seu viatge, un viatge que a tots ens ha to-
cat en sort des del moment en què naixem.
A escena, el pallasso prepara animat el 
gran viatge, el seu traspàs. Prepara, re-
flexiona 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. 
El riure i el plor. Els extrems es toquen i 
la realitat és relativa. Necessita riure per 
sobreviure, per fer més comprensible la 
petitesa de la seva existència. Marxa però 
n’arriba un altre. Tot és substituïble. Tot 
plegat una grimègia, tant per qui ve com 
per qui se’n va, ningú no es queda on 
era. Un tema transcendental tractat sense 
transcendència, amb quotidianitat i sentit 
de l’humor.
De les èpoques més remotes, el pallasso 
és la persona pagada per fer riure, i ho fa, 
sobretot, de les coses que no som capaços 
d’entendre. Un tema tabú, un joc amb les 
pròpies pors, els amors i els desamors. n 
Tortell Poltrona 

GRIMÈGIES
idea original Tortell Poltrona 
direcció Jaume Mateu pallasso Tortell Poltrona
coproducció CAER - Centre d’Arts Escèniques 
de Reus i CRAC - Centre de Recerca de les 
Arts del Circ
Gràcia. 19 a 30 de desembre
20’30h. (de dc. a dv.) / 
17’30h. i 21h. (ds.) / 18h. (dg.)
25q / 17q / en català
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MONTI

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.

La comicitat i la màgia es donen la mà 
per endinsar-se en un món d’il·lusió 
i fantasia, en el qual res no és el que 
sembla i tot és possible. L’artesania i la 
tècnica, en una confrontació única per 
fer emocionar petits i grans. Pallassos, 
il·lusionistes, superherois...
Una mampara, que té diferents utilitats, 
fa alhora de pantalla de projecció i és 
l’únic element escenogràfic del muntat-
ge, A través de les ombres xineses, les 
videoprojeccions, les tècniques làser en 
sincronia amb la música, la llum i la dra-

LA LLANTERNA

MÀGICA

Pallassos sense Fronteres són al Lliure 
des de gener del 2012. Fundats el 1993 
per Tortell Poltrona, tenen per missió 
millorar la situació emocional de la in-
fància que pateix conflictes bèl·lics o 
catàstrofes naturals mitjançant espec-
tacles còmics realitzats per pallassos.  
informació i contacte: www.clowns.org / 
933248420 / psf@clowns.org

TORTELL POLTRONA
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LOS HIJOS 
SE HAN DORMIDO

a partir de La gavina 
d’Anton Txékhov
versió i direcció 
Daniel Veronese

intérprets Malena Alterio, 
Ginés García Millán, 

Malena Gutiérrez, 
Miguel Rellán, 

Pablo Rivero, Marina Salas, 
Susi Sánchez, Anibal Soto 

(resta de repartiment en curs)
producció Producciones 

Teatrales Contemporáneas 
i Sebastián Blutrach

Montjuïc. 
8 a 13 de gener

20’30h. (de dt. a dv.) / 
17’30h. i 21h. (ds.) / 18h. (dg.)

27q / 19q / en castellà

Una nova versió de l’obra de 
Txékhov signada pel director argentí Da-
niel Veronese. Ara és el torn de La gavi-
na i els seus protagonistes són un grup 
d’artistes provincians.
La gavina està considerada una de 
les quatre obres mestres de Txékhov, 
juntament amb L’oncle Vània, Les tres 
germanes i L’hort dels cirerers. Estrenada 
el 1896 al Teatre Aleksandrinski de Sant 
Petersburg, i represa sota la direcció 
de Konstantin Stanislavski al Teatre 
d’Art de Moscou, porta a escena el 
conflicte romàntic i artístic entre quatre 
personatges: la ingènua Nina, l’actriu 
Irina Arkadian, el seu fill Konstantin 
Tréplov i l’escriptor Trigorin. En línia 
amb les altres peces de Txékhov, compta 
també amb un repertori coral integrat 
per diversos personatges d’una complexa 
psicologia.

Només el plàcid costum de la quotidia-
nitat, 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… Una pregunta va surant per l’obra: es 
podria intentar evitar aquest despullament 
espiritual i deixar que l’ànima flueixi 
lliurement? Jo encara tendeixo a pensar 
en la funció benèfica i sanitària –per 
què no?– de la creació, i en l’actitud de 
l’home en aquesta creació. Òbviament, una 
presentació del problema sense la solució 
que hi correspon. n Daniel Veronese

SE HAN DORMIDO
LOS HIJOS

DANIEL VERONESEMONTI

matúrgia fent de nexe, tres personatges 
ens introdueixen al món del cinema.
Un espectacle pensat perquè el públic 
interactuï amb els artistes, i que compta 
amb un dels carablanques més famosos 
de la nostra història contemporània, el 
Sr. Pipo Sosman. n

LA LLANTERNA

MÀGICA
LA LLANTERNA MÀGICA 
idea original Joan Montanyès “Monti” 
direcció Damià Barbany i Joan Montanyès 
dramatúrgia Damià Barbany 
intèrprets Sergi Buka, Monti i Pipo Sosman
producció Monti & cia
Plaça Margarida Xirgu. 7 a 16 de desembre
en català
Espectacle de EL LLIURE DELS NENS 
(més informació a la pàgina 24)
funcions familiars Consulteu horaris 
i preus a www.teatrelliure.com
funcions escolars 6q

10’30h. (de dt. a dv.)
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BLACKBIRD

Un home rep la visita 

inesperada de la noia 

que farà trontollar la 

seva existència. 

Una peça ineludible de 

David Harrower.

B
lackbird és per a mi un exemple 
de teatre polític, d’un teatre 
fonamentat en la discussió 
pública de qüestions morals.
Hi ha dues maneres de fer 

teatre polític: crear espectacles per a 
un públic ‘convençut’, o bé decidir-se 
per textos com Blackbird. Un exemple 
per a la primera opció: ningú no accepta 
la mort que provoca la fam, la set o el 
virus de la sida que s’estenen com una 

plaga bíblica sobre una gran part del 
continent africà. Si jo, com a espectador, 
trio d’anar a veure un espectacle que em 
parla d’aquests temes tinc ja un criteri, 
una posició. Abans d’entrar a la sala 
ja sé de quina banda em trobo. He de 
confiar que la genialitat de la proposta i 
dels intèrprets potser em modificaran la 
mirada sobre uns fets del tot evidents.
L’altra possibilitat, el que jo anomeno 
teatre polític strictu sensu, és una peça 
com Blackbird. Harrower no fa més que 
exposar una sèrie de preguntes que 
van lligades antropològicament al propi 
concepte de les relacions humanes.
No hi ha respostes clares, sinó molt 
parcials. No ens en dóna la psicoanàlisi, 
tampoc la societat. Com a màxim hem 
arribat a una necessària i esquemàtica 
resposta jurídica: establir una definició 
legal del terme abús, i establir uns 
càstigs legals per sancionar-lo. La resta 
continuarà sent un misteri.
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 
del qui mira o a la ment del 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. n

Lluís Pasqual  
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DAVID HARROWER Nascut a 
Edimburg el 1966, actualment està 
vinculat del Teatre Nacional d’Escòcia 
com a dramaturg. El 1995 va estrenar 
la seva primera peça, Ganivets a les 
gallines (Knives in Hens), al Traverse 
Theatre d’Edimburg. Des de llavors 
ha presentat Kill the Old Torture Their 
Young (1998), Presence (2001) i Dark 
Earth (2003). La seva última peça, 
365, es va estrenar el 2008 dirigida 
per Vicky Featherstone. Ha adaptat i 
versionat peces de John Wyndham, 
Luigi Pirandello, Anton Txékhov, Georg 
Büchner i Arthur Schnitzler, i també 
ha també Jon Fosse, Friedrich Schiller 
i Bertolt Brecht. El 2005 va estrenar 
Blackbird al Festival Internacional 
d’Edimburg sota la direcció de Peter 
Stein.
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DAVID HARROWER / LLUÍS PASQUAL

BLACKBIRD

DAVID HARROWER / LLUÍS PASQUAL
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BLACKBIRD
de David Harrower 
direcció Lluís Pasqual
intèrprets Jordi Bosch, Bea Segura
(resta de repartiment en curs) 
producció Teatre Lliure
Gràcia. 16 de gener a 10 de febrer
20’30h. (de dt. a dv.) / 
21h. (ds.) / 18h. (dg.)
27q / 19q / en català



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.

Una petita reina viu sola en un castell on 
tot és de color blanc. La seva vida seria ben 
avorrida si no hi hagués algú que hi afe-
gís 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.

24

a partir de
3

anys

a partir de
5

anys

UN BOSC DE CAMES
LA REINA 
DELS COLORS

autoria i direcció Jordi Palet i Puig 
cia TAAAT - Farrés brothers i cia.
intèrprets Mariona Anglada, Ada Cusidó 
i Pep Farrés
coproducció TAAT - Farrés brothers i cia. 
i Teatre Lliure
amb la col·laboració de LaSala/Sabadell

NENS
EL LLIURE DELSArriba la segona edició d’EL LLIURE DELS NENS, després de la vostra 

bona acollida. Aquest any presentem quatre espectacles, sempre 
en funcions de cap de setmana per a públic familiar i de dimarts 
a divendres en funcions destinades únicament a les escoles, 
que cobreixen les franges d’educació infantil i primària. 

Perquè la sensibilitat es forma a la infància. 
Perquè l’experimentació alimenta la intel·ligència. 
Perquè els infants tenen dret a l’art i a la cultura. 
Perquè el teatre els ajuda a afrontar la vida.

LES ESCOLES HAN DIT
“Un bosc de cames ens va semblar 
de gran qualitat tant pel que fa al text 
com a la posada en escena.Vam tro-
bar que l’obra oferia diferents lectures 
en funció de l’edat. Us animem a con-
tinuar aquesta programació infantil.” 
Carme Gil, mestra  de l’Escola Joan Miró

LA LLANTERNA 
MÀGICA
idea original Joan Montanyès “Monti”
direcció Damià Barbany i Joan Montanyès
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EDUCACIÓ INFANTIL

CICLES INICIAL, 
MITJÀ I SUPERIOR

MÉS INFORMACIÓ I RESERVES
Contacte Mariona Montaña 
e-mail serveieducatiu@teatrelliure.com 
telèfon 932 892 770 
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de Jutta Bauer 
adaptació i direcció Eva Noell i Paul Olbrich
Cie Les Voisins
intèrprets Eva Noell i Paul Olbrich
acordió Raoul Goellaen - Patrice Langlois 
producció Cie Les Voisins (Bretanya)
amb el suport del Goethe Institut

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.

LAVA

intèrprets Pol López, Carla Rovira 
i Neus Umbert
idea i realització Martine Decroos, Philippe 
Van de Velde, Katrien Pierlet, Brenda Bertin 
i Dominique Van Malder
coproducció Teatre Lliure i Imaginart
a partir de la producció original de Studio 
Orka amb la col·laboració de Zona 35-62 
i CCHasselt Teatre Vrijthof de Maastricht 
i subvencionat per l’Ajuntament de Gant 
i el festival MiraMiró
amb la col·laboració de LaSala/Sabadell

a partir de
6

anys

NS

LES ESCOLES HAN DIT
“El format és molt original i diferent 
del que estem acostumats, els infants 
van gaudir en tot moment i fins i tot 
van dubtar de si havien anat al teatre. 
El joc entre realitat i ficció ens va 
agradar molt.” 
Natalia Martínez, mestra de l’Escola Fluvià

Un viatge a través de l’espai 
i del temps des de l’inici del 
cinema fins avui dia amb Sergi Buka, 
Monti i un dels carablanques més 
famosos, el Sr. Pipo Sosman. 
(més informació a la pàgina 20)

LA LLANTERNA MÀGICA 
Montjuïc-Pl. Margarida Xirgu. 7 a 16 de desembre
funcions familiars
Consulteu horaris i preus a www.teatrelliure.com
funcions escolars 6q

10’30h. (de dt. a dv.)

UN BOSC DE CAMES
Montjuïc-Espai Lliure. 8 a 20 de gener
funcions familiars 9q / 12q

18h. (ds.) / 12h. (dg.)
funcions escolars 6q

10h. (de dt. a dv.)

LA REINA DELS COLORS 
Montjuïc-Espai Lliure. 25 de gener a 10 de febrer
funcions familiars 9q / 12q

Consulteu horaris a www.teatrelliure.com
funcions escolars 6q 

10h. (de dt. a dv.)

LAVA 
Montjuïc-Pl. Margarida Xirgu. 5 a 24 de març
funcions familiars 9q / 12q

Consulteu horaris a www.teatrelliure.com
funcions escolars 6q 

10h. i 11’30h. (de dt. a dv.)

n

n

n

n
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Amb cada peça confies 

sorprendre’t i explorar 

coses noves. Proves 

d’escoltar què passa al 

món i posar-ho en joc, 

però el món evoluciona 

constantment. I et 

preguntes quin és el gran 

tema de la nostra època. 

Depèn de tu en quin ordre 
llegeixes o portes a escena 
aquestes peces. 
Pots disposar-les en ordre diferent i 
veure què t’ofereixen. O triar les que 
siguin més rellevants per a tu. Tant de 
bo diferents lectors, teatres i públics 
experimentin amb diverses combinacions  
i en sorgeixen vivències diferents. Crec 
que això reflecteix els nostres temps, 
una època en la qual desitgem una gran 
narrativa encara que sospitem que la gran 
narrativa ha mort.
En aquell moment, quan vaig escriure 
aquestes peces, el xoc entre civilitzacions, 
la guerra contra el terrorisme i la guerra 
d’Iraq semblaven els temes més importants 
per a un escriptor. 
Crec també que hi ha un perill amb 
paraules com ‘llibertat’ i ‘democràcia’, que 
contenen molt significat i que han de ser 
molt importants. Es repeteixen una vegada 
rere una altra i una altra, i així acaben 
devaluades i perdent el significat. Com més 
vegades les dius, més es devaluen. 

DISPARA / AGAFA TRESOR / REPETEIX
de Mark Ravenhill

direcció Josep Maria Mestres
intèrprets Sílvia Bel, Boré Buika, 

Àlex Casanovas, Mónica López, 
Carmen Machi, Àurea Márquez, Mar Casas 

(resta de repartiment en curs) 
producció Teatre Lliure  

Montjuïc. 31 de gener a 3 de març
20’30h. (de dt. a dv.) / 21h. (ds.) / 18h.(dg.) 

27q / 19q / en català
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Dispara / Agafa Tresor / Repeteix és 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 devasta-
dors 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 po-
tents del teatre contemporani, ens ofereix 
un al·legat contra la guerra que ens sac-
seja i ens obliga a abordar críticament els 
conceptes més estereotipats de llibertat, 
democràcia i drets humans. Tenim a les 
nostres mans petites-grans històries, cada 
una de les quals adopta el títol d’una obra 
clàssica de la literatura universal: Guerra 
i pau, La mare, El paradís perdut, Dones 
enamorades, Crim i càstig... Són històries 
èpiques, qüotidianes, màgiques, realis-
tes, absurdes, cruels, líriques... Tant de 
bo us les sapiguem fer arribar amb la 
mateixa força, contundència i emotivitat 
amb què m’han colpit en llegir-les. n

Josep Maria Mestres

MARK RAVENHILL Nascut el 1966, 
va estudiar a la Universitat de Bristol. 
El 1996 estrena la seva primera peça, 
Shopping and Fucking, al Royal Court 
de Londres. Van seguir Faust Is Dead 
(1997) i Handbag (1998), premi 
Evening Standard. Aquest mateix any, 
com a director literari de la companyia 
Paines Plough, munta el projecte 
col·lectiu Sleeping Around. El 1999 
estrena un altre dels seus grans èxits, 
Unes polaroids explícites (Some Explicit 
Polaroids), i des de llavors ha presentat 
Feed Me (2000); Mother Clap’s Molly 
House (2001); Totally Over You (2004); 
The Cut, Product, Citizenship, Pool (no 
water) (2006); Dispara / Agafa Tresor / 
Repeteix (Shoot / Get Treasure / Repeat) 
(2007) i Over There (2009).
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Amb cada peça confies 

sorprendre’t i explorar 

coses noves. Proves 

d’escoltar què passa al 

món i posar-ho en joc, 

però el món evoluciona 

constantment. I et 

preguntes quin és el gran 

tema de la nostra època. 



REPETEIX

DISPARA

En aquest cicle, els llocs i les persones 
concretes ja no tenen nom, la qual cosa 
permet la transposició temporal i de 
països. Per exemple, vaig parlar amb gent 
d’Istambul i em va fer la sensació que també 

tenia molt a veure amb ells, perquè la seva 
societat està dividida entre les influències 
occidentals i les islàmiques, i conviuen amb 
la guerra contínua entre turcs i armenis. n

Mark Ravenhill
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AGAFA TRESOR

MARK RAVENHILL / JOSEP MARIA MESTRES

RAVENHILL AL CINEMA 
Projecció del film Sleeping Around 
de Marco Carniti
Basat en la peça de Mark Ravenhill 
(2007, 90’). Producció Buskin Film 
i Fargo Film en col·laboració amb Rai 
Cinema
Montjuïc. 4 de febrer 
a les 20’30h. / entrada lliure 

bcn216 CONCERT
Intolerance
llibret Mark Ravenhill 
música Conor Mitchell 
A la Helen, una dona de classe mitja-
na, li agafa un sobtat mal de panxa. 
Té intolerància a la cafeïna, o potser 
alguna altra cosa més profunda. Pri-
mera peça del cicle operístic The 
Headless Soldier (El soldat sense cap, 
2011), per a soprano, flauta, clarinet, 
piano, percussió i violoncel. 
Montjuïc. 11 de febrer 
a les 20’30h. 

n

 

n
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‘Pero siga el consuelo 
al llanto, a la tristeza la alegría;
corra la niebla el velo
y a la noche suceda alegre el día.’ 

La vida es sueño, de Calderón, és un dels 
textos més bells i expressius que han escrit 
els clàssics del Segle d’Or 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. No ens ha d’estranyar, doncs, 
que hagi estat traduït i representat per tota 
l’Europa anglòfona i francòfona, i preferit 
pel romanticisme alemany.
Un Calderón capaç d’apassionar públics de 
la més diversa ideologia, d’omplir teatres, 
i alhora de promoure les discussions més 
profundes sobre el significat i el valor 
de la vida humana; un Calderón que 
domina sempre la bellesa de la poesia, la 
profunditat de la paraula i el mestratge de 
la construcció dramàtica. 
Tots hi guanyem si som capaços de mirar 
dins Segismundo l’ésser humà instintiu, 
dolgut, autèntic; l’heroi violent i primitiu, 
transformat en príncep que ha après la 
lliçó de la dubtosa estabilitat de la realitat 
a preu de cinisme. Per saber més coses, 
per protegir-nos millor de la realitat que 
ens ha tocat viure, com ell.
Tots hi guanyem si podem refusar de 
Basilio el poder que s’hereta i perpetua a 
si mateix mitjançant la por i l’obscuritat 
que sap imposar al seu voltant.
Tots hi guanyem si sortim de la torre, si ens 
fem capaços de triar amb llibertat el nostre 
propi destí, fugint de les presons que 
ens imposen altres, o fins i tot nosaltres 
mateixos… 
Tots hi guanyem si no edifiquem palaus 
i governs sobre la mentida, si podem 
experimentar i aprendre. En definitiva, 
amb Calderón i La vida es sueño, tots hi 
guanyem. n

Helena Pimenta

CALDERÓN DE LA BARCA / HELENA PIMENTA
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LA VIDA
ES SUEÑO 
Una visió renovadora de Calderón signada per 

Helena Pimenta, versionada per Juan Mayorga 

i amb Blanca Portillo fent de Segismundo. 

S
i la condició del clàssic és la 
seva actualitat permanent, no 
hi ha clàssic del nostre teatre 
que ho sigui tant com La vida 
es sueño. Calderón va trobar la 

forma exacta d’expressar una experiència 
universal: la que fa aquell que mira al seu 
voltant, es pregunta si viu o si somia –o si 
el fan somiar. Tampoc hi ha en el nostre 
teatre un altre personatge en qui desco-
brim la fràgil bellesa de la humanitat com 
la reconeixem en Segismundo, “un home 
de les feres i una fera dels homes”. Ni ha 
aconseguit la nostra llengua en cap altra 
obra, em sembla, la tensió que travessa 
cada vers d’aquesta tràgica comèdia. Per 
tot plegat, avui com sempre, La vida es 
sueño es troba entre les més altes ofertes 
que ens pugui fer un escenari.
Ha estat alhora una enorme responsabili-

tat, un honor i un plaer submergir-me en 
l’oceà d’imatges del riquíssim text calde-
ronià. Hi he intervingut des de l’admiració 
i el respecte, buscant que, quan es pro-
nunciés, arribés amb una intensitat elo-
qüent a l’espectador contemporani. Es-
pero haver custodiat gairebé tot allò que 
fa de La vida es sueño una fita del teatre 
en qualsevol llengua i un monument de 
la nostra. He treballat sabent que ho feia 
per a un gran equip, començant per un 
magnífic repartiment que convertirà cada 
paraula en acció. I en diàleg permanent 
amb Helena Pimenta, a parer meu una 
directora excepcionalment dotada –per la 
seva imaginació, pel seu sentit poètic de 
l’escena, per la seva creativitat en rellegir 
la tradició– per convertir La vida es sueño 
en una formidable experiència teatral. n

Juan Mayorga

LA VIDA ES SUEÑO
de Pedro Calderón de la Barca versió Juan Mayorga direcció Helena Pimenta
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 i Óscar Zafra
producció Compañía Nacional de Teatro Clásico 
Montjuïc. 7 a 17 de març
20’30h. (de dc. a dv.) / 21h. (ds.) / 18h. (dg.)
27q / 19q / en castellà



L’ONADA
IGNACIO GARCÍA MAY / MARC MONTSERRAT DRUKKER

Resulta obscena la prepotència 
amb què la nostra època jutja 
el comportament políticosocial 
d’aquelles generacions que els va tocar 
viure sota la dictadura franquista, sota el 
jou nazi, sota les diverses tiranies comunis-
tes. Amb l’avantatge que confereix saber el 
final de la pel·lícula i trobar-se, a més, fora 
d’ella, es critica la “covardia” i la “pas-
sivitat” dels nostres avantpassats pròxims 

davant d’aquella onada d’absolutismes 
d’encuny divers, recalcant la idea esgar-
rifosa i implacable de la culpa: com és 
que no se’n van adonar? com és que no 
van fer res per impedir-ho? Aquests retrets 
característics del ciutadà modern, tan de-
mòcrata, tan compromès políticament, tan 
segur d’ell mateix, tan resguardat de tot, 
es tornen incòmodes quan un es pregunta 
com hauríem actuat nosaltres si ens ha-
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Havia de ser al Lliure la 

temporada passada, però 

no va poder ser. Aquesta, 

sí: Ignacio García May 

i Marc Montserrat porten 

a escena un experiment 

real de Ron Jones per 

comprendre per què el 

Nazisme va aconseguir 

implantar-se 

 sota el consens 

democràtic.
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IGNACIO GARCÍA MAY / MARC MONTSERRAT DRUKKER

gués tocat viure en aquelles circumstàn-
cies. Podem assegurar que no hauríem 
estat col·laboracionistes? És més, què ens 
autoritza a donar per fet la nostra actual 
superioritat moral? Com sabem que no 
fem el mateix ara, permetent el creixement 
d’algun monstre totalitari del qual ens ne-
guem a ser conscients? Per què, per exem-
ple, considerem normal que la corrupció 
formi part del sistema polític? No resulta 

esgarrifós que un episodi tan fosc com la 
mort de Bin Laden hagi estat aplaudit per 
un 90% de la població nord-americana i 
per amplis sectors “progressistes” euro-
peus? “Escoltareu, però no comprendreu”, 
escriu el profeta Isaïes; “mirareu bé, però 
no hi veureu”. Podem negar-nos a mirar el 
mar però, quan arriba, l’onada igualment 
ens arrossega. n 

Ignacio García May

UN EXPERIMENT La tercera onada va ser un 
experiment realitzat pel professor d’història 
Ron Jones al Cubberley High School, un 
col·legi de Palo Alto (Califòrnia) l’abril de 
1967, en el marc dels seus estudis sobre 
l’Alemanya nazi amb alumnes de secundària, 
per demostrar que fins i tot les societats lliu-
res i obertes no són immunes a l’atractiu 
d’ideologies autoritàries i dictatorials. 

Jones, no podent explicar als alumnes per 
què els ciutadans alemanys (especialment 
els no jueus) van permetre que el Partit 
Nazi exterminés milions de jueus i altres 
anomenats “indesitjables”, va decidir 
mostrar-ho convertint la classe d’història 
en un grup amb un gran sentit d’ell ma-
teix. El fet que la democràcia enfasitza 
l’individualisme es va considerar com un 

defecte inherent, i Jones va remarcar-ho  
a través del lema: “Força per mitjà de la 
disciplina, força per mitjà de la comunitat, 
força a través de l’acció, força a través de 
l’orgull”. Va convèncer els estudiants que 
el moviment eliminaria la democràcia i va 
anomenar-lo La tercera onada, seguint la 
noció popular que la tercera d’un seguit 
d’onades del mar sempre és la més forta.

L’ONADA
d’Ignacio García May 
basat en una història curta de Ron Jones
direcció Marc Montserrat Drukker
repartiment en curs
producció Teatre Lliure 
Gràcia. 14 de març a 7 d’abril
20’30h. (de dc. a dv.) / 
17’30h. i 21h. (ds.) / 18h. (dg.)
25q / 17q / en català
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ELS
FERÉSTECS

ELS FERÉSTECS
de Carlo Goldoni
direcció Lluís Pasqual
intèrprets Laura Aubert, 
Andreu Benito, Jordi Bosch, 
Laura Conejero, Pol López, 
Carles Martínez, Xicu Masó,
Rosa Renom, Boris Ruiz 
i Rosa Vila
producció Teatre Lliure  
Montjuïc. 10 d’abril a 19 de maig
20’30h. (de dc. a dv.) / 
17’30h. i 21h. (ds.) / 18h. (dg.) 
27q / 19q / en català
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CARLO GOLDONI / LLUÍS PASQUAL

Quatre ‘feréstecs’ conservadors, dirigits per Lluís Pasqual, 

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 xviii elaborat per l’autor.

CARTES IMPERTINENTS
direcció Pau Carrió 
producció Teatre Lliure 
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. 
Montjuïc. 16 d’abril / 20’30h. / 25q



M
’he decidit a muntar Els 
feréstecs de Goldoni per 
molts motius. El primer, 
perquè aquesta temporada 
m’he creuat amb molts es-

pectadors que m’han dit: per què no fas un 
altre Goldoni? No m’han parlat d’un altre 
autor sinó d’aquest. Han estat molts els 
qui m’ho han dit i és tan difícil intuir els 
desitjos del públic que, per una vegada que 
t’ho expressen directament, em semblava 
com a mínim una descortesia no fer-ho. En 
segon lloc, perquè és una obra mestra que 
fa molts anys que acaricio, esperant poder 
tenir els actors per interpretar-la, i estic se-
gur que els he pogut reunir. En tercer lloc, 
perquè ens parla, sempre amb un somriu-
re, d’angoixes, misèries i solituds oposades 
a la alegria i les ganes de viure, de compor-
taments oposats a qualsevol canvi, dels qui 
volen tancar portes i finestres per impedir 
que la llum i el món entri dins les cases 
i dins les persones, amb uns personatges 
que tenen unes actituds molt venecianes, 
és a dir, molt catalanes també. I sobretot, 

perquè és un simple i pur joc de teatre, una 
celebració. Negar el teatre, per a Goldoni, 
era negar la vida. Per a mi també. n 
Lluís Pasqual
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CARLO GOLDONI / LLUÍS PASQUAL

CARLO GOLDONI Nascut a Venècia 
el 1707, ben aviat es va interessar pel 
teatre i va formar part de diverses com-
panyies amb les quals va recórrer Itàlia. 
Sobre el 1750 es consagra com a come-
diògraf a Venècia. El 1762 s’instal·la a 
París, on morirà el 1793.
Les seves peces van suposar una reforma 
estilística per tornar la dignitat literària al 
teatre, davant de les improvisacions bu-
fonesques de la commedia dell’arte. Gol-
doni parteix de la vida quotidiana i renova 
les trames fent servir un llenguatge que 
fa evident l’aspecte realista de les situa-
cions creades pels seus personatges, ara 
despullats de tota màscara. 
La seva difusió per Europa va ser molt 
extensa. A la fi del segle xviii circulaven 
més de tres-centes versions d’obres se-
ves en catorze idiomes, especialment en 
francès, anglès i alemany.
El seu és un teatre plenament europeu, 
que mostra la confrontació entre el vell i 
el nou i resulta un instrument de lectura 
contemporània del món.

A Venècia, durant el Carnaval, Lunardo i 
Maurizio, amb Canciano i Simon (quatre 
feréstecs ancorats en els vells costums, 
a l’ideal de les portes tancades i dels 
balcons barrats, enemics de tota 
llibertat i conversa, maniàtics, malcarats 
i rondinaires, intolerants amb tot el que 
sigui nou) han acordat el matrimoni dels 
seus fills, Lucietta i Filippetto. Els dos 
joves no s’han vist mai i es coneixeran 
el dia del casament. La filla, que no en 
sap res, comença a intuir alguna cosa. 
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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L’ESTRANGER

M
eursault, el protagonista 
de L’Étranger, la prime-
ra novel·la de Camus, ha 
comès un crim incom-
prensible: ha mort un àrab 

a sang freda, després d’un incident en 
el qual només estava implicat indirec-
tament. Però la realitat és que allò que 
portarà Meursault a la guillotina no serà 
aquest crim concret –en tot cas, el crim 
serà el pretext legal– sinó la seva indi-
ferència davant la vida, la seva incapaci-
tat d’integrar-se i d’assumir el codi de va-
lors i els models de comportament d’una 
societat en la qual es veu inclòs, sense 
que ningú no li hagi demanat el parer ni 
la conformitat. I és cert que Meursault 
podria rebel·lar-se contra aquest estat 
de coses. Però rebel·lar-se significaria, al  
capdavall, actuar, prendre partit.
I és que Mersault mai no actua per pròpia 
voluntat, si exceptuem, és clar, quan mata 
l’àrab d’un tret; un tret al qual, després 
d’una pausa, en segueixen altres quatre. 
Va ser el sol, potser, la calor d’aquell dia 
d’estiu; Meursault no solament no troba 
cap explicació al crim, és que ni tan sols 
la busca...

La versió teatral que volem realitzar de la 
novel·la de Camus, autor sobre el qual ja 
vam fer un treball anterior (La caiguda, 
2001), s’allunya de la simple conversió 
d’un text narratiu en un altre que sigui 
apte per a l’escena. Volem conservar la 
major fidelitat a l’esperit de l’obra origi-
nal, que ens sembla d’una riquesa i una 
complexitat extraordinària, però sense re-
nunciar a fer-ho mitjançant un llenguatge 
específicament teatral. És a dir, creant-ne 
un espectacle autònom. Si bé la novel·la 
és tota ella escrita en primera persona, 
nosaltres jugarem amb la primera i la 
tercera, desdoblant el personatge central 
en el mateix Meursault (jo) i el món que 
l’envolta, i que és testimoni dels seus ac-
tes (ell va dir, ell va fer).
Pel que respecta a l’espai i el temps, la 
nostra voluntat és conservar les coorde-
nades que la novel·la proposa (Algèria 
1942), però sense fer-hi especial incidèn-
cia. Perquè aquesta història d’estrangers, 
d’estranys (que aquesta seria la traducció 
més ajustada del títol original a la nostra 
llengua), ens afecta a tots per igual, sigui 
quin sigui el nostre lloc de naixement, si-
gui quina sigui la nostra època. n  
Carles Alfaro i Rodolf Sirera
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L’ESTRANGER
d’Albert Camus
versió Rodolf Sirera
direcció Carles Alfaro
intèrprets Francesc Orella 
(resta de repartiment en curs)
coproducció Teatre Lliure i EL CANAL – 
Centre d’Arts Escèniques Salt/Girona
Gràcia 
18 d’abril a 12 de maig
20’30h. (de dc. a dv.) / 
17’30h. i 21h. (ds.) / 18h. (dg.)
25q / 17q / en català

Una de les novel·les vertebrals de l’existencialisme 

francès arriba a Gràcia de la mà del director valencià 

Carles Alfaro, que signa aquesta versió en complicitat 

amb el dramaturg Rodolf Sirera.

ALBERT CAMUS / CARLES ALFARO
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L’ESTRANGER

El 1956, la BBC va emetre per ràdio una 
versió de L’estranger d’Albert Camus amb 
llibret de l’autor i música de Robert Gerhard. 
Avui, el bcn216 l’emetrà en directe sota la 
direcció d’Iban Beltran, complementant les 
funcions d’aquest espectacle a Gràcia. 
El compositor català, exiliat a Cambridge 
el 1936 per la seva vinculació directa amb 
la República i el govern de la Generalitat, 
iniciava amb aquest projecte una breu re-
lació personal i artística amb Camus que 
va acabar donant més fruits: una versió ra-
diofònica de Cal·lígula el 1961 i la compo-
sició d’una cantanta a partir de La pesta el 
1964. Uns fruits que il·lustren la seva par-
ticular sinèrgia en contra del totalitarisme.

“Per desgràcia, no tinc ni idea de quan aca-
baré L’Étranger. Estaré molt content i hon-
rat, és clar, si es pot estrenar a la Tercera 
quan estigui llest (si mai l’arribo a acabar). 
El problema és que moltes coses que tenen 
prioritat van interrompent el procés –beneït 
pro pane lucrando. I tots els nostres càlculs 
financers han estat equivocats. El princi-
pal, del tot: Boosey & Hawkes, del qual em 
sembla que ja us vaig parlar. Tots els amics 
ens han aconsellat no demandar-los, però 
això vol dir uns 9 mesos de feina després 
dels quals no tinc res per ensenyar (tret 
d’un descobert encara més gran). Amb tot, 
la Poldi continua provant sort amb la lote-
ria de Vernon i els seus astres per al 1956 
són molt bons, i el primer que farà si acon-
segueix diners és encarregar-me escriure 
L’Étranger. Suposo que no hi hauria cap 
probabilitat que la BBC em pagués per la 
feina. Honestament, la meva fe en la BBC 
és més forta que en els astres. Però en això, 
com que estic en sintonia amb en Camus, 
no hi tinc esperances ni tampoc em puc 
desesperar.”
(fragment d’una carta de Robert Gerhard 
a D. G. Bridson, productor de cultura de 
la BBC)

35

‘ESTIC EN SINTONIA 
AMB EN CAMUS’

RÀDIONOVEL·LA - L’ESTRANGER
d’Albert Camus música Robert Gerhard
direcció Iban Beltran
Gràcia. 7 de maig
20’30h. / 12q / en català

RÀDIONOVEL·LA



“La revisada visió del personatge 
i del drama sembla feta a mida 

d’una desinhibida Laia Marull, que 
s’entrega sense reserves al seu rol.” 

César López Rosell, El Periódico

“Una sensual Laia Marull que duu 
a terme una interpretació enfollida, als 

límits de la histèria.”
Francesc Massip, El Punt Avui

“David Selvas s’apropa al drama clàssic 
de Henrik Ibsen des de la modernitat, 

entesa en el seu més ampli sentit.” 
Santi Fondevila, Time Out

 
“Laia Marull es lliura sense xarxa 

amb una gran generositat.”
Juan Carlos Olivares, Ara

 
“Un frenètic viatge amb una 

Hedda Gabler/Laia Marull 
no gens tímida, amb una estudiada 

i seductora coqueteria.”
Joan-Anton Benach, La Vanguardia

Torna a Gràcia la Hedda Gabler de David Selvas. 

Una mirada actual sobre clàssic d’Ibsen que la 

temporada passada va triomfar en aquest mateix 

escenari amb Laia Marull de protagonista.

HEDDA GABLER

36

HEDDA GABLER
de Henrik Ibsen 

direcció David Selvas
intèrprets Pablo Derqui, Àngela Jové, 

Cristina Genebat, Laia Marull, 
Francesc Orella i Ernest Villegas

coproducció Teatre Lliure, CAER - 
Centre d’Arts Escèniques de Reus 

i Teatro de La Abadía
Gràcia. 22 de maig a 16 de juny

20’30h. (de dc. a dv.) / 
17’30h. i 21h. (ds.) / 18h.(dg.) 

25q / 17q / en català

HENRIK IBSEN / DAVID SELVAS
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PAU MIRÓ

ANNA LIZARAN
PAU MIRÓ

A banda de treballar en les dra-
matúrgies de les lectures al vol-
tant de Georg Büchner i Peter 
Weiss (pàg. 6), aquest any té 
encomanat l’encàrrec d’escriure 
una peça de teatre pensada per 
a Anna Lizaran. 

Som sempre entre la possibilitat i la in-
certesa. El resultat del seu treball con-
junt podria quedar llest per ser ensenyat 
aquesta temporada, però també podria 
ser que no, perquè els ritmes de l’art i de 
la creació no sempre es deixen subjectar 
per les servituds d’un calendari. 

Per al Lliure, tenir un autor en residència 
també vol dir això: deixar que l’autor trobi 
per a cada creació el seu propi temps de 
maduració i de creixement i permetre que 
els processos es desenvolupin al màxim. 
Podem acollir Pau Miró en aquestes con-
dicions i ens sembla una sort necessària. n

Pau Miró s’incorpora 

com a autor resident al Teatre Lliure.
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EDUDes del Servei Educatiu un any més apostem per apropar les arts escèniques als alumnes de secun-
dària i batxillerat a partir de la relectura dels clàssics i el compromís amb la creació contemporània. 
Amb una programació oberta, volem fornir les bases per tal que els joves es creïn una mirada pròpia, 
subjectiva: perquè esdevinguin espectadors crítics. I els convidem a reflexionar sobre la nostra socie-
tat i a apropar-se a les arts escèniques d’una forma educativa i lúdica.

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. Volem ser una eina més al vostre abast.

SERVEI EDUCATIU

PÀTRIA
autoria i direcció Jordi Casanovas 
Gràcia. 18 d’octubre a 11 de novembre
Funció escolar dimarts 23 d’octubre a les 17h.

AVENTURA! 
autoria i direcció Alfredo Sanzol  
T de teatre
Montjuïc. 29 de novembre a 30 de desembre
Funció escolar dimarts 4 de desembre a les 17h.

DISPARA / AGAFA TRESOR / REPETEIX 
de Mark Ravenhill  
direcció Josep Maria Mestres
Montjuïc. 31 de gener a 3 de març

LA VIDA ES SUEÑO
de Pedro Calderón de la Barca 
versió Juan Mayorga 
direcció Helena Pimienta 
Compañía Nacional de Teatro Clásico
Montjuïc. 7 a 17 de març
Funció escolar dimarts 12 de març a les 17h.

L’ONADA 
d’Ignacio García May
a partir d’una idea original de Ron Jones 
direcció Marc Montserrat Drukker
Gràcia. 19 de març a 7 d’abril
Funció escolar dimarts 19 de març a les 17h.

ELS FERÉSTECS
de Carlo Goldoni 
direcció Lluís Pasqual
Montjuïc. 10 d’abril a 12 de maig
Funció escolar dimarts 7 de maig a les 17h.

L’ESTRANGER
d’Albert Camus versió Rodolf Sirera
direcció Carles Alfaro
Gràcia. 18 d’abril a 12 de maig
Funció escolar dimarts 30 d’abril a les 17h.

HEDDA GABLER 
d’Henrik Ibsen 
direcció David Selvas
Gràcia. 22 de maig a 16 de juny

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

EL TEATRE LLIURE AMB APROPA CULTURA
El Teatre Lliure forma part de la xarxa de teatres i auditoris de Catalunya adherits al programa socio-
educatiu Apropa cultura, a través del qual els centres que treballen amb persones en risc d’exclusió 
social poden assistir a la programació habitual dels seus espectacles al preu de 3 euros, i gaudir 
d’una experiència normalitzadora i d’inclusió social. La temporada 11/12, 11.140 usuaris del sector 
social van participar en aquest programa gràcies a la col·laboració de 17 equipaments culturals.
La gran novetat d’aquest any, després de la suma d’esforços de l’Auditori, el Mercat de les Flors, el 
Palau de la Música Catalana, el Teatre Nacional de Catalunya i el Teatre Lliure, és Educa amb l’art, 
un curs de formació adreçat a educadors socials per afavorir la presència del teatre, la música i la 
dansa en la vida quotidiana d’aquestes persones i col·lectius. 
Apropa cultura compta amb el suport institucional de la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

www.apropacultura.com

ESPECTACLES RECOMANATS PEL SERVEI EDUCATIU

XXIV MOSTRA DE TEATRE 

MÉS INFORMACIÓ I RESERVES
Contacte Mariona Montaña 

e-mail serveieducatiu@teatrelliure.com 
telèfon 932 892 770 

EDU
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EDUACTIVITATS EDUCATIVES PER A PRIMÀRIA 
PETITS ITINERARIS TEATRALS
Es fa una visita comentada a les instal·lacions del Teatre Lliure de Montjuïc, amb una explicació 
històrica del teatre i de l’edifici, es coneixen els diversos espais i s’assisteix a una funció, i es desco-
breixen els espais que s’amaguen darrera les bambolines. Vine a descobrir-ho!
A qui va dirigit? Educació primària (cicle inicial, mitjà i superior). Nombre màxim d’assistents per 
torn 25 persones. Horari en hores convingudes. Durada aproximada 30 min. Preu 1Q per alumne.
* La visita és una activitat complementària a l’assistència a l’espectacle.

XXV MOSTRA DE PROGRAMES CULTURALS 
SALTA A L’ESCENARI
En col·laboració amb l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), el Lliure acollirà un any 
més, a finals de maig, la XXV Mostra de Teatre. 25 grups d’estudiants de secundària i batxillerat 
presentaran les seves propostes escèniques als nostres escenaris.
La Mostra és un espai que pretén donar a conèixer l’elevat nombre de creacions artístiques i les 
noves manifestacions culturals realitzades per l’alumnat dels centres educatius de la ciutat.
Els estudiants tenen la possibilitat de gaudir de les instal·lacions i de treballar amb als professio-
nals del Lliure, i endinsar-se en la creació artística i cultural de la nostra ciutat.

ACTIVITATS EDUCATIVES PER A SECUNDÀRIA 
La riquesa de les activitats contribueix a formar els alumnes per ser alguna cosa més que «bons es-
pectadors» i sembra les primeres llavors per al diàleg, l’associació d’idees, l’esperit crític, l’empatia 
i la capacitat d’expressar-se.

EL LLIURE VA A LES AULES
n  PREPARA’T PER A LA FUNCIÓ S’ofereix una sessió preparatòria de l’obra directament als cen-
tres d’ensenyament, a càrrec de la responsable del Servei Educatiu.
L’activitat consta de dues parts: una breu explicació de la història del Teatre Lliure i una de l’obra que 
els alumnes vindran a veure, a partir del text de l’autor, dels personatges o de l’escenografia, utilitzant 
material gràfic i/o audiovisual de suport.
A qui va dirigit? Educació secundària obligatòria. 1r. cicle (12-14 anys) i 2n. cicle (14-16 anys) / 
Batxillerat (16-18 anys). 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.

VISITA AL TEATRE LLIURE
n ITINERARIS TEATRALS S’ofereix una visita comentada a les instal·lacions del Teatre Lliure de 
Montjuïc, acompanyada d’una explicació històrica del teatre i de l’edifici per conèixer els diversos 
espais, i s’assisteix a una funció.

n  TROBADES TEATRALS S’oferreix una visita comentada a les instal·lacions de Montjuïc, acom-
panyada d’una explicació històrica, i s’acaba amb una trobada amb algun professional de l’escena 
(director, intèrpret, escenògraf, tècnic, regidor) que explica detalladament quin és el seu paper al món 
teatral i en concret al Teatre Lliure.
* Les Trobades són a la carta, ja que l’activitat s’acaba definint amb el professor/a en funció de les 
necessitats de totes dues parts i de l’espectacle en curs.
A qui va dirigit? Educació secundària obligatòria. 1r cicle (12-14 anys) i 2n cicle (14-16 anys) / 
Batxillerat (16-18 anys). Nombre màxim d’assistents per torn de 25 a 30 persones. Horari Itineraris 
en hores convingudes abans de la funció. Horari Trobades en hores convingudes Durada aproximada 
Itineraris 1h. Durada aproximada Trobades 1h. 30’ Preu Itineraris 1Q per alumne. Preu Trobades 3Q 

per alumne. 

EDU
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El BAR EL LLIURE us ofereix servei de bar abans i després de les fun-
cions, i sessions lounge el cap de setmana fins a les 2’30h. de la ma-
tinada. 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 i hamburgueses entre altres plats. Carta de tarda i de 
nit, copes de vins i carta de gin tònics!

Restaurant regentat per 4team

HORARIS
n de dimarts a dijous, de les 18h. a la 1h.
n divendres i dissabte, de les 18h. a les 3h.
n diumenge, de les 17h. a les 23h.

n Migdies: dinars de grups amb reserva prèvia.
n Lliure Lounge, divendres i dissabtes de les 24h. fins a les 2’30h.

Reserves al 93 237 12 43 / 4teamlliure@gmail.com

COM ARRIBAR-HI	
n Metro Línia 3 (Fontana)
n Bus Gran de Gràcia: 22, 24, 28, 87, 114, 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
  (preus especials)

SERVEI DE TAXI A les taquilles del teatre al final de la funció

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

WIFI Espai equipat amb wifi

BAR EL LLIURE

LLIURE DE GRÀCIA

GRÀCIA CARRER MONTSENY, 47
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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 dinar i per 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 la funció.
n els dies de funció doble, de les 17h. fins a 2 hores després de l’última 

funció.

COM ARRIBAR-HI	
n Metro Línia 1 i 3 (Plaça Espanya) / Línia 3 (Poble Sec) 
n Bus Plaça Espanya: 9, 13, 27, 30, 37, 50, 57, 65, 109, 157,   
 N0, N1, N2, N13, N15, N53, EA, EN 7 
  carrers Lleida, França Xica i Pg. de Santa Madrona: 55
n FGC Plaça Espanya 
n Bicing França Xica / Ricart, Rius i Taulet / Lleida
n Pàrquings Av. Reina Maria Cristina, 16 / França Xica, 35  (preus especials)
  Pl. Margarida Xirgu: des d’1 hora abans fins a 1 hora després   
  de les funcions (gratuït)

SERVEI DE TAXI A les taquilles del teatre al final de la funció

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

WIFI Espai equipat amb wifi

RESTAURANT EL LLIURE

LLIURE DE MONTJUÏC

MONTJUÏC PASSEIG DE SANTA MADRONA, 40-46
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ABONAMENTS 12/13
CADA COP SOM MÉS!

ELS AVANTATGES
DELS ABONAMENTS
Després del rècord d’abonaments assolit la temporada passada, 
mantenim els preus per als nous Abonaments de la Temporada 
12/13 i afegim alguns importants avantatges:
 

ABONAMENTS ESPECTADOR 10 i 22
n 10 o 22 entrades amb descompte a escollir entre tots els espectacles de la temporada. 
n Fins a 2 entrades per espectacle: compartiu el vostre abonament amb qui vulgueu!
n Gestió d’entrades per internet: imprimiu les entrades des de casa i entreu a la sala 

sense passar per taquilla!
n Opció de reserva d’entrades per email ó telèfon: modifiqueu o anul·leu la vostra reserva 

fins a 48 hores abans de la funció.
n Invitacions a assaigs amb públic.
n Descompte del 15% en entrades addicionals.
n Descomptes al TNC, Mercat de les Flors, Festival Grec i a altres teatres.
n NOU! Inclou 2 espectacles del GREC Festival de Barcelona (a definir entre la 

programació de l’edició de 2013)

 
PASSI 4 i PASSI 4 -25
n 4 entrades amb descompte a escollir entre tots els espectacles de la 

temporada.
n NOU! Fins a 2 entrades per espectacle: compartiu el vostre abonament 

amb qui vulgueu!
n Gestió d’entrades per internet: imprimiu les entrades des de casa i entreu a la sala 

sense passar per taquilla!

Més enllà dels avantatges que 
ofereixen tots els abonaments del 
Lliure, només pel fet d’adquirir un dels 
Abonaments Espectador (10 o 22) 
esdevindreu membres de l’ASSOCIACIÓ 
D’ESPECTADORS DEL TEATRE LLIURE, una 
entitat formada per amants del Teatre 
i seguidors del Lliure en especial que 
des de fa 23 anys viuen i alimenten 
la seva passió en estreta col·laboració 
amb el Teatre Lliure. Ser membres de 
l’Associació d’Espectadors us dóna la 
possibilitat de participar activament 
en totes les activitats organitzades per 
l’Associació d’Espectadors al llarg de la 
temporada (lectures, xerrades, sortides 
a altres teatres, viatges a Festivals 
Internacionals, etc.).

BENVINGUTS
A L’ASSOCIACIÓ
D’ESPECTADORS
DEL LLIURE!

NOU!



PREUS I VENDA D’ENTRADES

PREUS D’ABONAMENTS

A

25q

TARIFA TARIFA TARIFA

Espectacles	Tarifa	A
Songs	of	Wars... (pàg. 8)
La	rara	anatomia... (pàg. 14) 
Ivan	i	els	gossos (pàg. 15)
Grimègies (pàg. 20) 
L’onada (pàg. 30)
Cartes	impertinents (pàg. 32)
L’estranger (pàg. 34) 
Hedda	Gabler (pàg. 36)

*	carnet jove, 
+25 estudiants, menors 
de 14 anys, jubilats/targeta 
rosa, aturats, persones 
amb disminució, grups 
a partir de 15 persones, 
families nombroses 
i monoparentals, abonats 
al TNC i Mercat de les Flors, 
TRESC, Biblioteques 
i Teatres comarcals

Espectacles	Tarifa	C
Un	bosc	de	cames*
La	reina	dels	colors*
Lava* 
(pàg. 24) 
Memòria	europea (pàg. 6)
Ràdionovel·la (pàg. 35)

* Preu per a nens 
 fins a 12 anys: 9 q

Espectacles	Tarifa	B
Pàtria (pàg. 10) 
El	montaplatos (pàg. 12)
30/40	Livingstone (pàg. 13)
Aventura! (pàg. 16) 
Juicio	a		una	zorra (pàg. 18)
Los	hijos	se	han... (pàg. 21)
Blackbird (pàg. 22) 
Dispara/Agafa... (pàg. 26)
La	vida	es	sueño (pàg. 28) 
Els	feréstecs (pàg. 32)

PREU TAQUILLA

(dia de l’espectador)
DIMECRES

excepte 
dia de l’espectador

AMB DESCOMPTE*

B C

27q

21q 23q

12q

17q 19q

VENDA D’ENTRADES PER INTERNET 
www.teatrelliure.com
Amb el sistema de venda per internet podeu comprar i 
imprimir les vostres entrades amb la màxima seguretat, 
total comoditat i sense cap despesa de gestió addicional! 
Registreu-vos com a usuaris i adquiriu ja les vostres 
entrades per a qualsevol espectacle!

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

ALTRES PUNTS DE VENDA D’ENTRADES 
Taquilla de Montjuïc (plaça Margarida Xirgu) feiners de 
9 a 20h.
Taquilla de Gràcia (els dies de funció) els dies de funció 
des de les 17h. i fins que comenci la funció. ATENCIÓ: 
30 min. abans de la funció només es vendrà l’espectacle 
del dia.
Taquilla de Montjuïc (Sala Fabià Puigserver, els dies de 
funció)
des de 3 hores abans / diumenges i festius, des de 2 ho-
res abans.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) 
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n 22 entrades
n màxim 2 entrades  
 per espectacle

n 10 entrades
n màxim 2 entrades  
 per espectacle

330q

15 q
l’entrada

165q

16’5 q
l’entrada

n 4 entrades
n màxim 2 entrades  
 per espectacle

n 4 entrades
n màxim 2 entrades  
 per espectacle

70q

17’5 q
l’entrada

50q

12’5 q
l’entrada

Amb	 l’Abonament	 Voyage,	 inclòs	 a	 l’Abonament	 Espectador,	
viatgeu	 i	 gaudiu	 durant	 la	 temporada	 cultural	 2012/2013	
de	 preus	 de	 preferència	 als	 teatres	 de	 Tolosa,	 Montpeller,		
Perpinyà	i	Girona/Salt!	(més informació a www.teatrelliure.com)

una inciativa de

inclòs
a	l’Abonament
Espectador!

FER-SE ABONAT ÉS MOLT FÀCIL!
Podeu adquirir qualsevol dels abonaments del Lliure per 
INTERNET (www.teatrelliure.com), CORREU ELECTRÒNIC  
(info@teatrelliure.com), TELÈFON (932 289 748) o 
directament a les TAQUILLES del Lliure de Montjuïc i del 
Lliure de Gràcia. Us esperem al Lliure!

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

ABONAMENT
ESPECTADOR 22

ABONAMENT
ESPECTADOR 10

PASSI
LLIURE 4

PASSI
LLIURE -25



JUNY 13
 GRÀCIA 

Ds. 1 Hedda Gabler / 17’30h. i 21h.

Dg. 2 Hedda Gabler / 18h.

Dl. 3 II República*** / 20’30h.

Dt. 4 II República*** / 20’30h.

Dc. 5 Hedda Gabler / 20’30h.

Dj. 6 Hedda Gabler / 20’30h.

Dv. 7 Hedda Gabler / 20’30h.naris

Ds. 8 Hedda Gabler / 17’30h. i 21h.

Dg. 9 Hedda Gabler / 18h.

Dl. 10 

Dt. 11 

Dc. 12 Hedda Gabler / 20’30h.

Dj. 13 Hedda Gabler / 20’30h.

Dv. 14 Hedda Gabler / 20’30h.

Ds. 15 Hedda Gabler / 17’30h. i 21h.

Dg. 16 Hedda Gabler / 18h.

Dl. 17 

Dt. 18 

Dc. 19 

Dj. 20 

Dv. 21 

Ds. 22 

Dg. 23 

Dl. 24 

Dt. 25 

Dc. 26 

Dj. 27 

Dv. 28 

Ds. 29 

Dg. 30 
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LES FUNCIONS DIA A DIA
GENER 13
  MONTJUÏC GRÀCIA 

Dt. 1 

Dc. 2 

Dj. 3 

Dv. 4 

Ds. 5 

Dg. 6 

Dl. 7 

Dt. 8 Los	hijos	se	han...	/	20’30h. 

Dc. 9 Los hijos se han... / 20’30h.

Dj. 10 Los hijos se han... / 20’30h. 

Dv. 11 Los hijos se han... / 20’30h.

Ds. 12 Los hijos... / 17’30h. i 21h.

Dg. 13 Los hijos se han... / 18h.

Dl. 14 

Dt. 15 

Dc. 16  Blackbird	/	20’30h.

Dj. 17  Blackbird / 20’30h.

Dv. 18  Blackbird / 20’30h.

Ds. 19  Blackbird / 21h.

Dg. 20  Blackbird / 18h.

Dl. 21  

Dt. 22  Blackbird / 20’30h.

Dc. 23  Blackbird / 20’30h.

Dj. 24  Blackbird / 20’30h.

Dv. 25  Blackbird / 20’30h.

Ds. 26  Blackbird / 21h.

Dg. 27  Blackbird / 18h.

Dl. 28  

Dt. 29  Blackbird / 20’30h.

Dc. 30  Blackbird / 20’30h.

Dj. 31 Dispara/Agafa...	/	20’30h. Blackbird / 20’30h.

OCTUBRE 12
  MONTJUÏC GRÀCIA 

Dl. 1  

Dt. 2  

Dc. 3  

Dj. 4  

Dv. 5  

Ds. 6  La	violación	de	Lucrecia /	

Dg. 7  

Dl. 8  

Dt. 9  

Dc. 10 Songs	of	War...	/	20’30h. 

Dj. 11 Songs of War... / 20’30h. 

Dv. 12  

Ds. 13  

Dg. 14  

Dl. 15  

Dt. 16  

Dc. 17  

Dj. 18  Pàtria /	20’30h.

Dv. 19  Pàtria / 20’30h.

Ds. 20  Pàtria / 21h.

Dg. 21  Pàtria / 18h.

Dl. 22  

Dt. 23 El	montaplatos	/	20’30h. Pàtria / 17h.

Dc. 24 El montaplatos / 20’30h. Pàtria / 20’30h.

Dj. 25 El montaplatos / 20’30h. Pàtria / 20’30h.

Dv. 26 El montaplatos / 20’30h. Pàtria / 20’30h.

Ds. 27 El montaplatos / 17’30h. i 21h. Pàtria / 21h.

Dg. 28 El montaplatos / 18h. Pàtria / 18h.

Dl. 29 

Dt. 30  Pàtria / 20’30h.

Dc. 31 30/40	Livingstone	/	20’30h. Pàtria / 20’30h.

DESEMBRE 12
  MONTJUÏC GRÀCIA 

Ds. 1 Aventura! / 17’30h. i 21h. Juicio a una zorra / 21h.

Dg. 2 Aventura! / 18h. Juicio a una zorra / 18h.

Dl. 3  

Dt. 4 Aventura! / 17h. Juicio a una zorra / 20’30h.

Dc. 5 Aventura! / 20’30h. Juicio a una zorra / 20’30h.

Dj. 6 Aventura! / 20’30h. Juicio a una zorra / 20’30h.

Dv. 7 bcn216* / Aventura! / 20’30h. Juicio a una zorra / 20’30h.

Ds. 8 Aventura! / 17’30h. i 21h. Juicio a una zorra / 21h.

Dg. 9 Aventura! / 18h. Juicio a una zorra / 18h.

Dl. 10  

Dt. 11  Juicio a una zorra / 20’30h.

Dc. 12 bcn216* / Aventura! / 20’30h. Juicio a una zorra / 20’30h.

Dj. 13 Aventura! / 20’30h. Juicio a una zorra / 20’30h.

Dv. 14 bcn216* / Aventura! / 20’30h. Juicio a una zorra / 20’30h.

Ds. 15 Aventura! / 17’30h. i 21h. Juicio a una zorra / 21h.

Dg. 16 Aventura! / 18h. Juicio a una zorra / 18h.

Dl. 17  

Dt. 18  

Dc. 19 bcn216* / Aventura! / 20’30h. Grimègies	/	20’30h.

Dj. 20 Aventura! / 20’30h. Grimègies / 20’30h.

Dv. 21 bcn216* / Aventura! / 20’30h. Grimègies / 20’30h.

Ds. 22 Aventura! / 17’30h. i 21h. Grimègies / 17’30h. i 21h.

Dg. 23 Aventura! / 18h. Grimègies / 18h.

Dl. 24  

Dt. 25 

Dc. 26 Aventura! / 20’30h. Grimègies / 20’30h.

Dj. 27 Aventura! / 20’30h. Grimègies / 20’30h.

Dv. 28 bcn216* / Aventura! / 20’30h. Grimègies / 20’30h.

Ds. 29 Aventura! / 17’30h. i 21h. Grimègies / 17’30h. i 21h.

Dg. 30 Aventura! / 18h. Grimègies / 18h.

Dl. 31  

MARÇ 13
  MONTJUÏC GRÀCIA 

Dv. 1 Dispara/Agafa... / 20’30h. 

Ds. 2 Dispara/Agafa... / 21h. 

Dd. 3 Dispara/Agafa... / 18h. 

Dl. 4  

Dt. 5 

Dc. 6 

Dj. 7 La	vida	es	sueño	/	20’30h.

Dv. 8 La vida es sueño / 20’30h.

Ds. 9 La vida es sueño / 21h. 

Dg. 10 La vida es sueño / 18h. 

Dl. 11  

Dt. 12 La vida es sueño / 17h.

Dc. 13 La vida es sueño / 20’30h. 

Dj. 14 La vida es sueño / 20’30h. L’onada	/	20’30h.

Dv. 15 La vida es sueño / 20’30h. L’onada	/ 20’30h.

Ds. 16 La vida es sueño / 21h. L’onada	/ 17’30h. i 21h.

Dg. 17 La vida es sueño / 18h. L’onada	/ 18h.

Dl. 18  

Dt. 19  L’onada	/ 17h.

Dc. 20  L’onada	/ 20’30h.

Dj. 21  L’onada	/ 20’30h.

Dv. 22  L’onada	/ 20’30h.

Ds. 23  L’onada	/ 17’30h. i 21h.

Dg. 24  L’onada	/ 18h.

Dl. 25 

Dt. 26 

Dc. 27  L’onada	/ 20’30h.

Dj. 28  L’onada	/ 20’30h.

Dv. 29  L’onada	/ 20’30h.

Ds. 30  L’onada	/ 17’30h. i 21h.

Dg. 31  L’onada	/ 18h.

ABRIL 13
  MONTJUÏC GRÀCIA 

Dl. 1  

Dt. 2 

Dc. 3  L’onada	/ 20’30h.

Dj. 4  L’onada	/ 20’30h.

Dv. 5  L’onada	/ 20’30h.

Ds. 6  L’onada	/ 17’30h. i 21h. 

Dg. 7  L’onada	/ 18h.

Dl. 8 

Dt. 9 

Dc. 10 Els	feréstecs	/	20’30h.

Dj. 11 Els feréstecs / 20’30h.

Dv. 12 Els feréstecs / 20’30h.

Ds. 13 Els feréstecs / 17’30h. i 21h.

Dg. 14 Els feréstecs / 18h.

Dl. 15 

Dt. 16 Cartes	impertinents	/	20’30h.

Dc. 17 Els feréstecs / 20’30h.

Dj. 18 Els feréstecs / 20’30h. L’estranger	/	20’30h.

Dv. 19 Els feréstecs / 20’30h. L’estranger	/ 20’30h.

Ds. 20 Els feréstecs / 17’30h. i 21h. L’estranger	/ 17’30h. i 21h.

Dg. 21 Els feréstecs / 18h. L’estranger	/ 18h.

Dl. 22  

Dt. 23 

Dc. 24 Els feréstecs / 20’30h. L’estranger	/ 20’30h.

Dj. 25 Els feréstecs / 20’30h. L’estranger	/ 20’30h.

Dv. 26 Els feréstecs / 20’30h. L’estranger	/ 20’30h.

Ds. 27 Els feréstecs / 17’30h. i 21h. L’estranger	/ 17’30h. i 21h.

Dg. 28 Els feréstecs / 18h. L’estranger	/ 18h.

Dl. 29  

Dt. 30  L’estranger	/ 17h.

MAIG 13
  MONTJUÏC GRÀCIA 

Dc. 1 Els feréstecs / 20’30h. L’estranger	/ 20’30h.

Dj. 2 Els feréstecs / 20’30h. L’estranger	/ 20’30h.

Dv. 3 Els feréstecs / 20’30h. L’estranger	/ 20’30h.

Ds. 4 Els feréstecs / 17’30h. i 21h. L’estranger	/ 17’30h. i 21h.

Dg. 5 Els feréstecs / 18h. L’estranger	/ 18h.

Dl. 6 

Dt. 7 Els feréstecs / 17h. Ràdionovel·la	/	20’30h.

Dc. 8 Els feréstecs / 20’30h. L’estranger	/ 20’30h.

Dj. 9 Els feréstecs / 20’30h. L’estranger	/ 20’30h.

Dv. 10 Els feréstecs / 20’30h. L’estranger	/ 20’30h.

Ds. 11 Els feréstecs / 17’30h. i 21h.  L’estranger	/ 17’30h. i 21h.

Dg. 12 Els feréstecs / 18h.  L’estranger	/ 18h.

Dl. 13 

Dt. 14 

Dc. 15 Els feréstecs / 20’30h.

Dj. 16 Els feréstecs / 20’30h.

Dv. 17 Els feréstecs / 20’30h.

Ds. 18 Els feréstecs / 17’30h. i 21h.

Dg. 19 Els feréstecs / 18h.

Dl. 20 

Dt. 21 

Dc. 22  Hedda	Gabler	/	20’30h.

Dj. 23  Hedda Gabler / 20’30h.

Dv. 24  Hedda Gabler / 20’30h.

Ds. 25  Hedda Gabler / 17’30h. i 21h.

Dg. 26  Hedda Gabler / 18h.

Dl. 27  

Dt. 28  II República*** / 20’30h.

Dc. 29  Hedda Gabler / 20’30h.

Dj. 30  Hedda Gabler / 20’30h.

Dv. 31  Hedda Gabler / 20’30h.

NOVEMBRE 12
  MONTJUÏC GRÀCIA 

Dj. 1 30/40 Livingstone / 20’30h. Pàtria / 20’30h.

Dv. 2 30/40 Livingstone / 20’30h. Pàtria / 20’30h.

Ds. 3 30/40 Livingstone / 21h. Pàtria / 21h.

Dg. 4 30/40 Livingstone / 18h. Pàtria / 18h.

Dl. 5  

Dt. 6 30/40 Livingstone / 20’30h. Pàtria / 20’30h.

Dc. 7 30/40 Livingstone / 20’30h. Pàtria / 20’30h.

Dj. 8 30/40 Livingstone / 20’30h. Pàtria / 20’30h.

Dv. 9 30/40 Livingstone / 20’30h. Pàtria / 20’30h.

Ds. 10 30/40 Livingstone / 21h. Pàtria / 21h.

Dg. 11 30/40 Livingstone / 18h. Pàtria / 18h.

Dl. 12 

Dt. 13 30/40 Livingstone / 20’30h.

Dc. 14 30/40 Livingstone / 20’30h.

Dj. 15 30/40 Livingstone / 20’30h. La	rara	anatomia...	/	20’30h.

Dv. 16 30/40 Livingstone / 20’30h. La rara anatomia... / 20’30h.

Ds. 17 30/40 Livingstone / 21h. La rara anatomia... / 21h.

Dg. 18 30/40 Livingstone / 18h. La rara anatomia... / 18h.

Dl. 19  

Dt. 20  

Dc. 21  Ivan	i	els	gossos	/	20’30h.

Dj. 22  Ivan i els gossos / 20’30h.

Dv. 23  Ivan i els gossos / 20’30h. 

Ds. 24  Ivan i els gossos / 17’30h. i 21h.

Dg. 25  Ivan i els gossos / 18h.

Dl. 26 

Dt. 27 

Dc. 28  Juicio	a	una	zorra	/	20’30h.

Dj. 29 Aventura!	/	20’30h. Juicio a una zorra / 20’30h.

Dv. 30 Aventura! / 20’30h. Juicio a una zorra / 20’30h.



JUNY 13
 GRÀCIA 

Ds. 1 Hedda Gabler / 17’30h. i 21h.

Dg. 2 Hedda Gabler / 18h.

Dl. 3 II República*** / 20’30h.

Dt. 4 II República*** / 20’30h.

Dc. 5 Hedda Gabler / 20’30h.

Dj. 6 Hedda Gabler / 20’30h.

Dv. 7 Hedda Gabler / 20’30h.naris

Ds. 8 Hedda Gabler / 17’30h. i 21h.

Dg. 9 Hedda Gabler / 18h.

Dl. 10 

Dt. 11 

Dc. 12 Hedda Gabler / 20’30h.

Dj. 13 Hedda Gabler / 20’30h.

Dv. 14 Hedda Gabler / 20’30h.

Ds. 15 Hedda Gabler / 17’30h. i 21h.

Dg. 16 Hedda Gabler / 18h.

Dl. 17 

Dt. 18 

Dc. 19 

Dj. 20 

Dv. 21 

Ds. 22 

Dg. 23 

Dl. 24 

Dt. 25 

Dc. 26 

Dj. 27 

Dv. 28 

Ds. 29 

Dg. 30 

FEBRER 13
  MONTJUÏC GRÀCIA 

Dv. 1 Dispara/Agafa... / 20’30h. Blackbird / 20’30h.

Ds. 2 Dispara/Agafa... / 21h. Blackbird / 21h.

Dg. 3 Dispara/Agafa... / 18h. Blackbird / 18h.

Dl. 4 Sleeping Around** / 20’30h.

Dt. 5 Dispara/Agafa... / 20’30h. Blackbird / 20’30h.

Dc. 6 Dispara/Agafa... / 20’30h. Blackbird / 20’30h.

Dj. 7 Dispara/Agafa... / 20’30h.	 Blackbird / 20’30h.

Dv. 8 Dispara/Agafa... / 20’30h. Blackbird / 20’30h.

Ds. 9 Dispara/Agafa... / 21h. Blackbird / 21h.

Dg. 10 Dispara/Agafa... / 18h. Blackbird / 18h.

Dl. 11 Intolerance** / 20’30h.

Dt. 12 Dispara/Agafa... / 20’30h.

Dc. 13 Dispara/Agafa... / 20’30h. Centenari Strindberg*** / 20’30h.

Dj. 14 Dispara/Agafa... / 20’30h. 

Dv. 15 Dispara/Agafa... / 20’30h.

Ds. 16 Dispara/Agafa... / 21h. Centenari Strindberg*** / 21h.

Dg. 17 Dispara/Agafa... / 18h. 

Dl. 18 

Dt. 19  Dispara/Agafa... / 20’30h. Bicentenari Büchner*** / 20’30h.

Dc. 20 Dispara/Agafa... / 20’30h. Bicentenari Büchner*** / 20’30h.

Dj. 21 Dispara/Agafa... / 20’30h. 

Dv. 22 Dispara/Agafa... / 20’30h.

Ds. 23 Dispara/Agafa... / 21h. II Guerra Mundial*** / 21h. 

Dg. 24 Dispara/Agafa... / 18h. II Guerra Mundial*** / 18h.

Dl. 25  

Dt. 26 Dispara/Agafa... / 20’30h.

Dc. 27 Dispara/Agafa... / 20’30h.

Dj. 28 Dispara/Agafa... / 20’30h. Cartes.	Dalí/Lorca	/	20’30h.
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BCN216 - CONCERTS AL FOYER
7, 12, 14, 19, 21 i 28/12
Thirteen (pàg. 9)
Trio / Recóndita armonía (pàg. 9)
String Trio / L’aube assaillie (pàg. 9)
Per altres concerts durant la temporada, 
consulteu www.teatrelliure.com

RAVENHILL AL CINEMA
Sleeping Around (pàg. 26) 4/02
BCN216 - CONCERT
Intolerance (pàg. 26) 11/02

MEMÒRIA EUROPEA
Bicentenari Georg Büchner (pàg. 6) 
19 i 20/02
Centenari August Srindberg (pàg. 6) 
13 i 16/02
I Guerra Mundial (pàg. 6) novembre
II Guerra Mundial (pàg. 6) 23 i 24/02
II República (pàg. 7) 28/05, 3 i 4/06

COL·LOQUIS
Amb els equips artístics 
dels següents espectacles: 
Pàtria (pàg. 10) 21/10
El montaplatos (pàg. 12) 26/10
30/40 Livingstone (pàg. 13) 4/11
La rara anatomia dels centaures 
(pàg. 14) 16/11
Ivan i els gossos (pàg. 15) 23/11
Aventura! (pàg. 16) 2/12
Juicio a una zorra (pàg. 18) 9/12
Los hijos se han dormido 
(pàg. 21) 11/01
Blackbird (pàg. 22) 27/01
Dispara / Agafa Tresor / Repeteix 
(pàg. 26) 10/02
La vida es sueño (pàg. 28) 15/03
L’onada (pàg. 30) 24/03
Els feréstecs (pàg. 32) 14/04
L’estranger (pàg. 34) 28/04
Hedda Gabler (pàg. 36) 2/06

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.

*

**

***

FUNCIONS SOBRETITULADES
EN CASTELLÀ I ANGLÈS
ELS DISSABTES A LES 21h. 
Aventura! (pàg. 16) a partir del 15/12
Dispara / Agafa Tresor / Repeteix 
(pàg. 26) a partir del 9/02
Els feréstecs (pàg. 32) a partir del 20/04

FUNCIONS ACCESSIBLES
AMB SOBRETÍTOLS per a persones 
amb discapacitat auditiva i 
AUDIODESCRIPCIÓ per a persones amb 
discapacitat visual
Aventura! (pàg. 16) 14/12
Dispara / Agafa Tresor / Repeteix 
(pàg. 26) 8/02
Els feréstecs (pàg. 32) 12/04
amb la col·laboració de l’ONCE i l’IMD 
(Institut municipal de persones amb 
discapacitat)

FUNCIONS ESCOLARS
A LES 17h.
Pàtria (pàg. 10) 23/10
Aventura! (pàg. 16) 4/12
La vida es sueño (pàg. 28) 12/03
L’onada (pàg. 30) 19/03
L’estranger (pàg. 34) 30/04
Els feréstecs (pàg. 32) 7/05

EL LLIURE DELS NENS
La llanterna màgica (pàg. 20) 
7 a 16/12
Un bosc de cames (pàg. 24) 8 a 20/01
La reina dels colors (pàg. 24) 
25/01 a 10/02
Lava (pàg. 24) 5 a 24/03

EL LLIURE MÉS ACCESSIBLE
El Teatre Lliure, fidels al compromís de fer el teatre accessible a tots els ciutadans en 
els diversos àmbit 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 als espectacles disponibles a taquilla

Les informacions sobre horaris i espais 
poden tenir 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.

DATES PER RECORDAR
GENER 13
  MONTJUÏC GRÀCIA 

Dt. 1 

Dc. 2 

Dj. 3 

Dv. 4 

Ds. 5 

Dg. 6 

Dl. 7 

Dt. 8 Los	hijos	se	han...	/	20’30h. 

Dc. 9 Los hijos se han... / 20’30h.

Dj. 10 Los hijos se han... / 20’30h. 

Dv. 11 Los hijos se han... / 20’30h.

Ds. 12 Los hijos... / 17’30h. i 21h.

Dg. 13 Los hijos se han... / 18h.

Dl. 14 

Dt. 15 

Dc. 16  Blackbird	/	20’30h.

Dj. 17  Blackbird / 20’30h.

Dv. 18  Blackbird / 20’30h.

Ds. 19  Blackbird / 21h.

Dg. 20  Blackbird / 18h.

Dl. 21  

Dt. 22  Blackbird / 20’30h.

Dc. 23  Blackbird / 20’30h.

Dj. 24  Blackbird / 20’30h.

Dv. 25  Blackbird / 20’30h.

Ds. 26  Blackbird / 21h.

Dg. 27  Blackbird / 18h.

Dl. 28  

Dt. 29  Blackbird / 20’30h.

Dc. 30  Blackbird / 20’30h.

Dj. 31 Dispara/Agafa...	/	20’30h. Blackbird / 20’30h.
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ELS ESPAIS DEL LLIURE

BAR EL LLIURE Al primer pis del teatre 
s’obre aquest espai excel·lent de 200m² amb 
llum natural i ple de taules de marbre i potes 
de ferro, que permet tota mena d’actes en 
un clima de proximitat, i amb servei de bar 
opcional.

SALA DE PREMSA Sala amb deu files de 
cadires a cada banda d’un passadís central, 
d’uns 15 x 5m, equipada amb una taula llarga 
per fer les presentacions i microfonia adaptada 
per a l’amplificació i l’enregistrament. S’utilitza 
habitualment per a rodes de premsa, col·loquis 
i conferències.

RESTAURANT EL LLIURE Espai format 
per una terrassa de 560m² i un espai interior 
amb servei de bar opcional. Tres àmbits que 
permeten molta variabilitat de reunions.

SALA Capacitat màxima: 220 espectadors. 
Sala amb configuració de grada modular. És 
possible tenir espai amb públic a 2, 3 o 4 
bandes. Aforament segons la configuració. 
Equipada amb el sistema d’anell magnètic per 
a persones amb discapacitat auditiva.

SALA FABIÀ PUIGSERVER Capacitat 
màxima: 736 espectadors. Equipada amb la 
darrera tecnologia escènica: total versatilitat 
en la disposició de l’espai escènic i en la seva 
relació amb l’espectador. Sala equipada amb el 
sistema d’anell magnètic per a persones amb 
discapacitat auditiva.

VESTÍBUL i FOYER L’entrada al Teatre Lliure 
pel Passeig de Santa Madrona s’obre a un 
vestíbul d’uns 400m² en disposició de creu, 
que porta a través d’un passadís ondulat al foyer 

VESTÍBUL Espai ampli i diàfan al qual 
s’accedeix pel carrer Montseny, que manté 
l’esperit de l’antiga botiga de la cooperativa La 
Lleialtat. S’hi poden fer reunions i presentacions 
a peu dret o asseguts, en diverses distribucions, 
i compta amb un taulell que facilita la gestió.

ESPAI LLIURE Capacitat màxima: 172 
espectadors. Sala de planta de creu grega, 
amb quatre grades retràctils que fan possible 
diferents disposicions d’escenari i públic. 
Pensada per a produccions de petit format i 
assaigs, l’Espai Lliure fa possible un contacte 
íntim de l’espectador amb l’espectacle.

de la Sala Fabià Puigserver, d’aproximadament 
34 x 10m. Són dues àrees àmplies i diàfanes 
que compten amb la calidesa de la fusta i que 
permeten alhora confort i mobilitat.

GRÀCIA

MONTJUÏC

CARRER MONTSENY, 47

PASSEIG DE SANTA MADRONA, 40-46

Per a consultar condicions de lloguers d’espais www.teatrelliure.com / info@teatrelliure.com
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Voleu formar part del Lliure com a patrocinadors? Us oferim diverses opcions:

PATROCINADOR OFICIAL
n inserció del logotip en diversos suports i a les rodes de premsa
n cessió puntual de la Sala Fabià Puigserver
n descomptes en lloguer d’espais
n funcions exclusives
n paquet de 500 invitacions personalitzades
     
PATROCINADOR DE TEMPORADA O DE CICLE
n inserció del logotip en diversos suports i a les rodes de premsa
n cessió puntual de l’Espai Lliure o del vestíbul
n descomptes en lloguer d’altres espais
n paquet de 300 invitacions personalitzades

Més informació 93 289 27 70 / info@teatrelliure.com

PATROCINADOR D’ESPECTACLE
n inserció del logotip en diversos suports i a les rodes de premsa
n paquet de 200 invitacions personalitzades
     
COL·LABORADOR (COMPRANT PAQUETS D’ENTRADES)
n inserció del logotip a la web
n descomptes en lloguer d’espais
n paquet d’invitacions personalitzades
     
ALTRES POSSIBILITATS DE COL·LABORACIÓ
n intercanvis comercials
n lloguer d’espais

PATROCINA EL LLIURE
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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 Antoni Dalmau i Ribalta

JUNTA DE GOVERN president Antoni Dalmau i Ribalta / vicepresidents Xavier Solà i Cabanes 
(Generalitat de Catalunya), Jaume Ciurana i Llevadot (Ajuntament de Barcelona), 
Joan Carles García Cañizares (Diputació de Barcelona) i Miguel Ángel Recio (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte) / vocals Guillem-Jordi Graells, Jordi Maluquer, Carlota Subirós 
i Salvador Sunyer / director Lluís Pasqual

PATRONAT Frederic Amat, Pere Arquillué, Josep M. Arrizabalaga, Joan Balaguer 
Martínez, Joan Anton Benach, Josep Maria Benet i Jornet, Irene Bordoy, Jordi Bosch,  
Xavier Clot, Josep Codines, Imma Colomer, Modest Corbella, Joan Font, Jordi Font (Institut 
del Teatre de la Diputació de Barcelona), Diana Garrigosa, Cesc Gelabert, Ramon Gomis, 
Joan M. Gual (Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya), Montse Guallar, 
Romà Gubern, Joaquim Gubern (La Lleialtat SCCL), Lluís Homar, Quim Lecina, Esteve 
León, Anna Lizaran, Lluís Llach, Roser Marcè, Maria Martínez, Manuel Núñez i Yanowsky,  
Lluís Pasqual, Josep Pons, Lola Puigserver, Fermí Reixach, Domènec Reixach, Pere Riera 
(Associació d’Espectadors del Teatre Lliure), Joan Rigol, Àlex Rigola, Josep Ros Ribas, Rosa 
Maria Sardà, Antoni Sevilla, Mercè Sindreu, Joaquim Sorio Vela (Ajuntament de Reus), Josep 
Maria Subirachs, Montserrat Sunyer, Emma Vilarasau i Ajuntament de Girona

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 / responsable de direcció de Gràcia Carles Cano / assistent 
de direcció Jordi Ferron / assistent de direcció artística Pau Carrió / secretària de direcció 
Ana Castillo

DEPARTAMENT DE PRODUCCIÓ directora de producció Marta López-Orós / producció executiva 
Olga Álvarez 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 Anna Aurich / publicacions Maria Zaragoza / servei educatiu 
i grups Mariona Montaña / imatge i disseny Laia Montanyès / secretària de comunicació 
Alícia Gorina / cap de sala Albert Minguillón / adjunta al cap de sala Mireia Coromina / 
taquilles Eva Pachón / 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 / serveis jurídics Gertrudis Gacio / 
auxiliar d’administració Susana Paz

DEPARTAMENT TÈCNIC director tècnic d’escenari César Fraga / director tècnic de manteniment 
Xavier Rodón / adjunt direcció tècnica Xavier Clot / secretàries de direcció tècnica 
Delphine Boghos i Sabrina Gràcia / cap de llums Rai García / tècnics de llums Jorge Barbancho, 
Marc Lleixà, Raimon Rius i Edgar Segura / cap de so Igor Pinto / tècnics de so Marta Folch, 
F. Xavier Martínez i Jordi Orriols / cap de regidoria Manolo Jiménez / regidor Joan Manel Morillo / 
cap de sastreria Montse Olivella / sastreria Judit Carvalho i Susana García / cap de 
maquinària i taller Bernat Cardoner / maquinistes Albert Julve, Sergi Martínez, 
Fernando Román, Aleix Serra i Pedro Torrijos / cap de manteniment José M. Galindo / 
manteniment Francisco Javier Dengra i Antonio Vilchez
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Compra el teu abonament per 
INTERNET www.teatrelliure.com 
CORREU ELECTRÒNIC info@teatrelliure.com 
TELÈFON 932 289 748 o directament a les 
TAQUILLES del Lliure

Compra el teu abonament per 
INTERNET www.teatrelliure.com 
CORREU ELECTRÒNIC info@teatrelliure.com 
TELÈFON 932 289 748 o directament a les 
TAQUILLES del Lliure

www.teatrelliure.com

...I IMPRIMEIX-LA DES DE CASA!

www.teatrelliure.com

COMPRA EL TEU ABONAMENT 
O QUALSEVOL ENTRADA
SENSE DESPESES DE GESTIÓ!

...I IMPRIMEIX-LA DES DE CASA!

ABONAMENTS 12/13
CADA COP SOM MÉS!
ABONAMENTS 12/13
CADA COP SOM MÉS!

TRIA EL TEU ABONAMENT

n 22 entrades
n màxim 2 entrades   
 per espectacle

n 10 entrades
n màxim 2 entrades   
 per espectacle

330q

15 q
l’entrada

165q

16’5 q
l’entrada

n 4 entrades
n màxim 2 entrades   
 per espectacle

n 4 entrades
n màxim 2 entrades   
 per espectacle

70q

17’5 q
l’entrada

50q

12’5 q
l’entrada
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