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espai lliure (del 18 de setembre al 19 d’octubre) MÚSICA – TEATRE 

cançons d’amor i droga (pla es fa el sales) 
de pepe sales, àlex rigola, albert pla, judit farrés / direcció escènica àlex rigola 
espai escènic i il·luminació cube / vestuari m. rafa serra 
intèrprets albert pla, judit farrés 
producció pedro páramo / teatre lliure 

Anys després del magnífic “Supone Fonollosa”, Albert Pla torna a rescatar l’obra d’un altre 
figura absolutament desconeguda pel gran públic: Pepe Sales (1954-1994) pintor, poeta i 
compositor. I de nou, les cançons de Pla ens permeten descobrir un d’aquest genis ignorats, 
que se’n van joves, però deixen una obra que supera el seu periple vital. La dona, la família, els 
amics; Vallclara, Barcelona, Budapest, Nova York; l’amor i la vida, la malaltia i la mort, Sales va 
escriure sobre molts temes, que també podrien ser nostres. I l’Albert Pla, com de costum, fa 
molt més que cantar, es posa dins la pell d’en Pepe Sales. 
És, doncs, una escenificació de l’obra de Sales, en la qual hi col·laboren l’actriu i disc jockey 
Judit Farrés a dalt l’escenari i l’Àlex Rigola, que ha posat els seus recursos teatrals al servei del 
projecte. 

sala fabià puigserver (del 24 de setembre al 5 d’octubre) TEATRE 

lear, d’edward bond  
d’ edward bond / direcció carme portaceli 
traducció de l’anglès joan sellent / dramatúrgia brigitte luik / espai escènic paco azorín / vestuari 
i caracterització antonio belart / il·luminació maria domènech / espai sonor jordi collet / disseny 
de so igor pinto / assessorament de moviment sol picó / ajudant de direcció abel coll 
intèrprets alma alonso, david bagés, jordi ballester, paul berrondo, mohamed el bouhali, 
lluïsa castell, babou cham, gabriela flores, montse germán, lluís homar, francesc lucchetti, 
joel minguet, albert pérez, xavier martínez, samuel quílez, ramon torredefló 
coproducció teatre lliure / festival d’estiu de barcelona grec 2003 

La duresa i la intransigència de Lear engendren 
dues filles malaltes d'ànsia de poder. L'horror de 
les seves accions immorals provoca la reacció 
violenta i intransigent de Cordèlia.... 
La violència només engendra violència, però 
Edward Bond va encara més enllà: el vell ordre 
mundial ha engendrat un nou ordre globalitzador, 
que, implacable, s’imposa arreu. La resposta 
s’articula amb el mateix llenguatge, la violència, i 
pren forma de desesperació (el terrorisme?).  
Carme Portaceli obre la temporada teatral a la Sala 
Fabià Puigserver amb un text compromès que dibuixa les línies mestres del món actual darrera 
els seus personatges clàssics.  
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lliure de gràcia (4 i 5 d’octubre) TEATRE INTERNACIONAL 

shoppen & ficken  espectacle en alemany amb sobretítols en català 
de mark ravenhill / direcció thomas ostermeier 
traductor de l’anglès jakob kraut / espai escènic rufus didwiszus / vestuari marion münch / 
música jörg gollasch 
intèrprets thomas bading, jule bowe, bruno cathomas, andré szymanski, bernd stempel 
producció baracke am deutschen theater, berlin 

Una nit a Londres. Mark vol aconseguir deixar les 
drogues i tot allò al que és addicte emocionalment. 
Talla amb Robbie i s’enrotlla amb Gary, un gigoló. 
Robbie, en un intent de traficar amb èxtasi ha 
regalat totes les pastilles als seus clients. Els 
deutes l’empaiten i la seva situació és desesperant. 
En veure que Gary, la nova parella d’en Mark, té 
diners, Robbie comença un joc perillós amb els 
seus desigs i enyorances més secretes. 
Thomas Ostermeier un dels directors més 
interessants del teatre contemporani, signa una 
producció que ens arriba de la berlinesa 

Schaubühne am Lehniner Platz, centre de referència de l’avantguarda escènica europea. 
Una obra trepidant de Mark Ravenhill, autor que ja visitat el nostre escenari –Unes polaroids 
explícites,  direcció de Josep Maria Mestres (2001)–, del que ara tenim l’oportunitat de 
comprovar la seva universalitat.  

lliure de gràcia (del 15 d’octubre al 2 de novembre) TEATRE 

et diré sempre la veritat 
de lluïsa cunillé, xavier albertí i lluis homar  
text lluïsa cunillé / direcció i il·luminació xavier albertí 
coreografia i moviment montse colomé / vestuari carles solé / música albert llanas 
intèrpret lluis homar 
coproducció homart produccions  / temporada alta 

25 anys són molts anys de teatre. Molt bagatge. Lluís Homar, en el moment més dolç de la 
seva carrera, ha volgut fer un balanç en forma de monòleg. Ell explica que ho ha enfocat com 
un agraïment: “si alguna cosa li puc agrair al teatre és que m’hagi fet descobrir la vida” . Ras i 
curt, el teatre explica l’Homar d’avui. 
Un luxe d’espectacle: Lluïsa Cunillé ha posat el text, Xavier Albertí la direcció i Homar una 
interpretació que, en repassar la seva trajectòria, projecta un fragment imprescindible de la 
història del teatre català. I tot plegat al seu escenari fonamental, al Lliure de Gràcia. 
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sala fabià puigserver (del 9 al 12 d’octubre) DANSA - MÚSICA 

carmen 
coreografia i direcció ramón oller 
assistent  coreografia alícia perez cabrero / música georges bizet, martirio i óscar roig / espai 
escènic  joan jorba / vestuari mercè paloma / il·luminació gloria montesinos (a.a.i.) / disseny de 
so i enregistrament musical albert puig  
intèrprets maría cabeza de vaca, vincent colomes, mari carmen garcia, susana garcia, javier 
garcía, guillaume jauffret, michiel de pauw, joana rañé, sandrine rouet, emmanuele santos, 
jesús de vega 
coproducció metros companyia de dansa / festival de peralada / centre cultural sant cugat 
del vallés / oller danza s.l. / teatre lliure 

Carmen, la gitana, sedueix Don José, el caporal. Però el militar no entén l’amor sinó és un 
lliurament absolut, exclusiu. Però Carmen, no se sotmet, es mostra al Torero. El drama cap a la 
tragèdia.   
El paradigma de les situacions triangulars fou un relat de Mérimée que Bizet féu universal amb 
la seva òpera. Ramón Oller ha acceptat el repte d’explicar amb el moviment el clàssic de la 
gelosia.  
Encara recent l’èxit de Sangpura la temporada passada a la Sala Fabià Puigserver, la 
companyia Metros torna a presentar-se al Lliure amb la seva original manera d’entendre la 
dansa contemporània. 

sala fabià puigserver (14 i 15 d’octubre) TEATRE – CREACIÓ - DANSA 

images of affection  espectacle en anglès amb sobretítols en català 
autor, director, idea original i concepte jan lauwers 
música hans petter dahl, maarten seghers, ray davies, fennesz / vestuari lot lemm / disseny de 
llums jan lauwers, joris de bolle / disseny de so dré schneider / efectes especials carl gydé / 
màscares i gerros philippe crépain / fotografia maarten vanden abeele / ajudant de direcció 
alyse leigh 
Intèrprets grace ellen barkey; anneke bonnema; gabriela carizzo; julien faure; benoît gob; 
hans petter dahl; misha downey; kosi hidama; tijen lawton; maarten seghers  
coproducció needcompany / brugge 2002 / théâtre de la ville (paris) / le-maillon théâtre de 
strasbourg / kaaitheater (brussels) / cultuurcentrum brugge 

Els conills salvatges són coneguts des de fa molts anys: 
apareixen esmentats en la història escrita al voltant de l’any 
1500 abans de Crist. Tots els conills d’avui provenen d’un petit 
conill salvatge (oryctolagus cuniculus). Diverses vegades se 
n’ha produït un excés de població. Sovint, els mascles poden 
mossegar davant la seva necessitat imperiosa d’acoblament. 
Les femelles són molt més tranquil·les. 
Images of affection és una peça creada per celebrar el 15è 
aniversari de la Needcompany, la companyia encapçalada per 
Jan Lauwers, que des de Brusel·les ha estat marcant algunes 
de les rutes més fèrtils de la modernitat teatral. Després de 
Snakesong Trilogy i les seves adaptacions de Shakespeare, 
Lauwers va fer un gir considerable amb Morning Song i des de 
llavors ha estat donant més espai al seu personalíssim idioma 
teatral. Ara tenim l’oportunitat de seguir aquesta trajectòria des 
del Lliure. 
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espai lliure (24 i 25 d’octubre) MÚSICA 

12 canten brel 
música jacques brel / idea joan ollé 
producció teatre lliure 

Ballar, dir, cantar: els treus peus de l’art escènic. Primer van ser Serrat ballat i Shakespeare dit. 
Ara, en el vint-i-cinc aniversari de la seva mort, volem cantar Jacques Brel. Per tercer any 
consecutiu l’Espai Lliure vol obrir temporada retent homenatge als millors. Dotze persones, 
cantants d’ofici o afició, defensaran a veu sola o acompanyats  d’una guitarra o piano les 
cançons del belga en la llengua que triïn. 

sala fabià puigserver (del 6 de novembre al 28 de desembre) TEATRE 

glengarry glen ross 
de david mamet / adaptació i direcció àlex rigola 
traducció de l’anglès carlota subirós / espai escènic bibiana puigdefàbregas / vestuari m. rafa 
serra / il·luminació maria domènech / ajudant de direcció cristina oliva 
intèrprets joan anguera, andreu benito, joan carreras , eduard farelo , joel joan, keith morino, 
víctor pi, òscar rabadán, oriol rosell 
producció teatre lliure 

La direcció d’una empresa proposa una competició als 
seus treballadors: qui vengui més guanyarà un cadillac, la 
resta seran acomiadats. 
D’Horace McCoy el desengany, d’Arthur Miller la denúncia, 
de Norman Mailer l’enfrontament, de Bukowsky el 
salvatgisme i de Raymond Carver la concissió. Moltes 
línies de les lletres nord-americanes van a parar a David 
Mamet, un graó més d’una sèrie d’il·lustres que han estat 
capaços d’assenyalar la ferum d’un sistema podrit. 
Atret des de fa temps per l’obra dramàtica d’aquest autor 
(La màquina d’aigua, 1999), i després de l’èxit de la 
darrera temporada amb Juli Cèsar, Àlex Rigola s’enfronta 
ara a la direcció d’una història que té la seva força en la 
versemblança d’uns personatges propers, habituals i, per 
això mateix esfereïdors.  

espai lliure (del 13 de novembre al 14 de desembre) TEATRE CREACIÓ 

4d òptic 
autor, direcció i il·luminació javier daulte  
traducció del castellà i ajudant de direcció toni casares 
intèrprets quim dalmau, nies jaume , núria legarda , sandra monclús , nora navas , carme pol, 
jordi rico, david vert 
coproducció teatre lliure / sala beckett 

Un grup de científics troba per casualitat la porta d’accés a una realitat alternativa: l’atractiu de 
viure una experiència paral·lela i la possibilitat de modificar l’autèntica realitat a través d’una 
il·lusió, obre una dinàmica fascinant, però perillosa. Pel camí potser descobrim que tot és 
il·lusió, il·lusió mantinguda per la fe.  
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Per fi Daulte fa el salt dels festivals a les temporades de Barcelona. El director argentí més ben 
acollit per crítica i públic dels darrers anys ha decidit de presentar a l’Espai Lliure la seva nova 
proposta, aquest cop amb actors del nostre repartiment. Un projecte que ve precedit d’èxits 
com Bésame mucho, ¿Estás ahí?  i Gore. 

espai lliure (24 de novembre) TEATRE - MÚSICA 

fats jam 
idea i direcció quim lecina / música fats waller 
guió joan riambau / disseny d’imatges enric juste 
intèrprets josep maria borràs (piano), oscar font (trombó), joan cusó, mireia font 
coproducció companyia fats en col·laboració amb el 35è voll damm festival internacional de 
jazz de barcelona i teatre lliure 

 
En Quim Lecina estima el jazz, per això s’ha convertit en una 
fàbrica de projectes al voltant d’aquest tipus de música. La 
temporada passada va recordar la figura de David H. Rosenthal, 
en un recital de poesia que incloïa les músiques de Miles Davis, 
Cannonball Adderley, Clifford Brown, etc (El Viatge  de David H. 
Rosenthal, Lliure de Gràcia, 2002).  
A Fats Jam el jazz mateix és al centre de l’espectacle perquè la 
figura  recuperada és Fats Waller, l’enorme pianista negre que 
va escriure un capítol sencer de la història del jazz anterior a la 
Segona Guerra Mundial. Les relacions amb els millors músics de 
jazz de l’època (Louis Amstrong, Count Basie, Art Tatum, etc), 
les anècdotes de la seva vida llibertària, l’alegria de la seva 
música i la llegenda del bus dels “bolos” amb el qual va recórrer 
els Estats Units, van definir per sempre més el jazz com la 
banda sonora dels canvis socials del segle XX. 

pça. margarita xirgu (del 11 de desembre al 18 de gener) TEATRE - CREACIÓ  

LA LA LA LA LA 
de roger bernat amb la col·laboració de j. navarro, a. mateus, i. duarte i s. pereira
intèrprets agnès mateus, juan navarro i roger bernat
coproducció teatre lliure / mercat de les flors 

“Entra un adolescent amb una gran corona daurada. Plora. És el meu ego. Un home porta un 
fogonet amb una paella a sobre. Salten crispetes en totes direccions. És el que passa un dia 
que estic content.” 
Roger Bernat torna a la càrrega amb un muntatge de nova creació que s’estrenarà en un 
hangar especialment habilitat per a l’ocasió a la plaça Margarida Xirgu, entre el Mercat de les 
Flors i el Teatre Lliure.  
Una nova aventura després d’aquelles Bones Intencions al Lliure de Gràcia, una de les 
sorpreses de la passada temporada teatral: Bernat potser ja no és un enfant però continua sent 
terrible, es per això que el Lliure l’acull. 

Teatre lliure – temporada 2003-04   6 
www.teatrelliure.com 

 



 

sala fabià puigserver (del 15 de gener al 15 de febrer) TEATRE 

sis personatges en busca d’autor 
de luigi pirandello / direcció joan ollé 
traducció de l’italià josep maria fulquet / vestuari míriam compte / il.luminació lionel spycher 
intèrprets lluís marco, rosa renom, mercè lleixà, xavier albertí, aleix albareda, georgina 
cardona, josep maria domènech (resta del repartiment en curs) 
producció teatre lliure 

Sis personatges de carn i os arriben a una sala 
d’assaig i volen representar les seves vides. Els actors 
no hi estan d’acord. És el punt de partida d’una de les 
obres cabdals de Pirandello, el dramaturg que va fer de 
“rotonda” cap a l’existencialisme i l’absurd.  
Amb Sis personatges en cerca d’autor Joan Ollé torna 
a la Sala Fabià Puigserver amb la relectura d’un clàssic 
del segle XX, una mirada intel·ligent sobre un text que 
no necessita presentacions.    

espai lliure (del 29 de gener al 22 de febrer) TEATRE CREACIÓ 

eva perón 
de copi / traducció del francès i direcció jordi prat  
espai escènic i vestuari llúcia bernet i ricard prat / il·luminació david lloris / música xavier torras  
intèrprets muntsa alcañiz, glòria cano, oriol guinart, xavier sabata 
producció teatre lliure 

Eva Perón passa les seves últimes hores de vida reclosa en la seva residència presidencial, 
envoltada de mort i de la seva mare –histèrica per saber la combinació d’una caixa forta–, de 
Perón –obsedit en la seva migranya–, d’una infermera i d’Ibiza, un criat fidel de tota la vida. 
Mentre, a fora, tothom espera l’anunci de la seva defunció tot escoltant per la ràdio la seva vida 
en forma de ràdionovel·la.  
Jordi Prat, una de les sorpreses agradables del darrer festival de Sitges, aterra a l’Espai Lliure 
amb una alenada d’aire fresc i enverinat alhora. Sobre un text descarat i irreverent de Copi, 
Prat afegeix una de les imaginacions escèniques més prometedores del moment, en una 
combinació carregada d’expectatives. 

sala fabià puigserver (2, 9 i 23 de febrer) MÚSICA INTERNACIONAL 

piano jazz solos #1, #2 i #4 
intèrprets mulgrew miller; joanne brackeen; kink lightsey 

Mulgrew Miller (Grrenwood, Mississipí, 1955) pianista de les formacions del bateria Art  Blakey 
i la cantant Betty Carter als anys vuitanta, posteriorment va ser membre fundador del quintet de 
Tony Williams. Líder ja de les seves pròpies formacions, cal esmentar les seves gires a mitjans 
dels anys noranta amb Kenny Barron. Com a pianista solista demostra un estudi atent d’Art 
Tatum. 

Joanne Brackeen (Grogan, Califòrnia 1938) és una de les primeres dones en situar-se entre 
els millors  solistes de piano del jazz als Estats Units. Va consolidar la seva carrera amb Art 
Blakey and the Jazz Messengers, Joe Henderson i Stan Getz. La seva trajectòria ha demostrat 
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un eclecticisme total respecte a les diferents branques del jazz, del be-bop al latin-jazz o 
l’avantguarda.  

Kirk Lightsey  (Detroit, 1937) va entrar a l’èlit del Jazz cap a finals dels setanta, en integrar-se 
al quartet de Dexter Gordon. Als vuitanta va formar el grup The Leaders, un quartet d’estrelles 
amb Arthur Blythe, Chico Freeman i Lester Bowie. Amb la seva darrera formació amb el 
percussionista Don Moyé i el contrabaix Tibor Elekes, ha enregistrat un CD molt ben acollit per 
la crítica. Com en el cas de Miller, en el seu pianisme es reconeix la influència de l’estil d’Art 
Tatum, si bé es defineix a si mateix com “un típic pianista de Detroit que ha incorporat la 
consciència de Bud Powell”. 

espai lliure (15 i 29 de febrer) MÚSICA 

piano jazz solos #3 i #5 
intèrprets agustí fernández (balades i cançons) / lluís vidal 

Agustí Fernández (Palma de Mallorca, 1954) és un dels innovadors més destacats de la 
música creativa d’avantguarda a l’Estat espanyol. Expert en la música per a piano del segle XX, 
en la doble vessant clàssica moderna i jazzística, les seves interpretacions destil·len un profund 
coneixement de les interioritats d’aquest instrument.  
Fernández proposa en aquesta ocasió una passejada pels seus territoris més tranquils: 
balades i cançons, versionades en jazz, des de la seva maduresa interpretativa.  

Lluís Vidal (Barcelona, 1959). Fundador de l’Orquestra de Cambra Teatre Lliure (1985), dels 
grups de jazz Catalònia (1977), Onix (1983), Ictus (1987) i del seu propi trio, amb el qual ha 
enregistrat nombrosos discs. La gran aportació de Vidal ha estat construir un llenguatge de 
Jazz arrelat a la cultura popular catalana. 
Vidal és, doncs, un pianista de formació clàssica i alhora amb una llarga i sòlida trajectòria 
jazzística que ens proposa, en aquest programa de piano sol, el treball resultant de 
l’investigació i aprofundiment en l’amalgama dels diversos estils que han construït la seva 
formació.  

sala fabià puigserver (del 19 de febrer al l’11 d’abril) TEATRE CREACIÓ 

els joglars – el retablo de las maravillas 
direcció i dramatúrgia albert boadella 
intèrprets jesús agelet, xavier boada, ramon fontserè, minnie marx, pilar sàenz, dolors tuneu, 
pep vila (resta de repartiment en curs) 
coproducció companyia els joglars / teatre lliure, 

Acabat el periple de l’exitosa trilogia (Daalí, La 
increïble història del Dr. Floït i Mr. Pla i Ubú president 
o els últims dies de Pompeia) Albert Boadella s’ha 
abocat a la creació d’un nou espectacle teatral que 
arribarà a la sala fabià puigserver com un dels plats 
forts de la temporada. 
El nou projecte, encara en fase de creació,  significa 
el retorn dels Joglars al Teatre Lliure d’ençà d’aquell 
Operació Ubú de l’any 1981. Llavors aquest teatre va 
marcar una fita en la trajectòria de la companyia 
d’Albert Boadella, ara esperem amb expectativa el 
nou espectacle d’un dels creadors escènics més 
importants del país.      
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espai lliure (del 26 al 29 de febrer) DANSA 

atrás los ojos / bach 
creació i interpretació maria muñoz / direcció i espai escènic maría muñoz, pep ramis  
il·luminació ramón rey (a.a.i.) / disseny de so àlex polls / música en viu steve noble / textos john 
berger i mal pelo / disseny i construcció de l’escenografia ben heinzel litchwark, adrià 
miserachs i pep ramis / col·laboracions artístiques jordi casanovas, eduard fernández i àngels 
margarit / projeccions de vídeo nina brugerman (babyrhino), mari sempere (vídeo doméstico) 
i toni serra (fragmentos de labyrinth) / fotografies jordi bover, ferran mateo i baltasar patiño / 
ajudant de direcció cristina cervià / assessorament vestuari rosa soler 
producció companyia mal pelo / teatre lliure 

Un espectacle que reuneix dos solos absolutament diferents, Atrás los ojos  ens descobreix 
un personatge que disserta, mitjançant l’acció i el silenci, sobre l’abandonament, el cos desitjat, 
la columna esculpida pel temps i l’esperança després de l’abandonament. 
Bach és una estrena de Mal Pelo al Teatre Lliure, un treball coreogràfic en fase de creació que 
s’articula únicament  a través del cos i la música de Bach.  
Un autèntic repte per a Maria Muñoz, un desafiament interpretatiu que explica per què Mal Pelo 
s’ha convertit en el darrers deu anys en una de les companyies de dansa més interessants del 
país i amb més projecció a l’exterior. Canción para Santiago (Santiago de Compostela 2001), 
Canción de Paula (Sevilla, 2001) i Thousands of months (Barcelona, 2001), són alguns dels 
darrers treballs de la companyia. Atrás los ojos es va estrenar al Lliure de Gràcia durant el 
Festival Grec de l’any 2002, amb una excel·lent acollida per part de la crítica. 

espai lliure (de l’11 de març al 4 d’abril) TEATRE - CREACIÓ 

nits blanques 
de fiodor dostoievski / dramatúrgia direcció carlota subirós 
repartiment en curs 
música kaotic club / espai escènic anna alcubierre / il·luminació mingo albir 
producció teatre lliure 

Un home surt a passejar de nit pels carrers de Sant Petersburg. Durant el trajecte coneix una 
noia que espera que torni el gran amor de la seva vida. Ell s’enamora de la noia, però quan ella 
està a punt de correspondre aquests sentiments, reapareix el seu antic amant. Una petita obra 
mestra de Dostoievski que ens parla de la fragilitat i de la força alhora de les relacions 
humanes. 
La temporada passada Carlota Subirós va presentar en l’Espai Lliure l’Oficiant del dol, una 
peça contemporània. Ara ens proposa una dramatúrgia pròpia lliurament inspirada en un conte 
d’un dels genis de la literatura del segle XIX. 
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sala fabià puigserver (del 15 al 18 d’abril) DANSA 

8421... / viene regando flores desde la habana a morón 
coreografia cesc gelabert 
espai escènic baltasar patiño / il·luminació cesc gelabert i baltasar patiño 
vestuari lydia azzopardi (8421) / catou verdier (viene regando...) 
música dimitri shostakovich (8421) / cuarteto timbancó (viene regando...) 
intèrprets lydia azzopardi, carlos fernández , cesc gelabert , toni gómez , albeto huetos, 
noélia liñana, maureen lópez, caliope paniagua 
coproducció festival d’estiu de barcelona grec 2003, gelabert-azzopardi companyia de dansa 

La dansa es va estrenar a la Sala Fabià Puigserver amb Preludis 
de Cesc Gelabert, un solo intimista que repassava la seva 
trajectòria. Ara presenta dues coreografies noves de signe molt 
diferent. 
8421...està relacionada amb la tristesa, el dolor, la por, la 
separació, la pèrdua, el buit. Una experimentació del moviment a 
partir de la música de Shostakovic. Viene regando flores desde 
La Habana a Morón és una invitació a l’alegria, una coreografia 
sobre música popular cubana interpretada en directe pel Cuarteto 
Timbancó.  

sala fabià puigserver (del 22 al 25 d’abril) ÒPERA A SECUNDÀRIA 

el bosc de farucàrun 
música oscar peñarroya / llibret maria carme mateu / direcció musical manel Valdivieso /  
direcció escènica jordi fondevila  
producció gran teatre del liceu / institut municipal d’educació de barcelona / teatre lliure  

Dirigits per l’elf Krugi, que gràcies al Mirall Daurat rebrà el consell del poderós mag Giring, els 
joves de Siàlidi, a la Terra Càlida, aconseguiran protegir el bosc de Farucàrun de l’amenaça de 
guerra i devastació encarnada en el malvat rei Korostak i les seves hordes.  
Aquest any l’activitat que obre les portes de l’òpera a la participació dels instituts de secundària 
promet aventura a dojo... 
El Lliure torna a acollir aquesta iniciativa pedagògica després de l’èxit de les dues temporades 
de l’òpera Regals  
L’òpera El bosc de Farucàrun del compositor Óscar Peñarroya, amb text de M. Carme Mateu 
Ribó, ha estat l’obra guanyadora del Segon Concurs de Composició d’Òperes per a Escolars 
convocat pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el Gran Teatre del Liceu, el 
Teatre Lliure i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.  
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espai lliure (de 22 d’abril al 16 de maig) TEATRE CREACIÓ 

porno 
dramaturgia i direcció dani salgado 
espai escènic i vestuari joan galí / il·luminació montse figueras / ajudant de direcció alfonso 
becerra 
intèrprets georgina cardona, pau derqui, jorge peña, eugeni roig, enric sarrate 
producció teatre lliure  

La pornografia és directe i sincera, estableix un contracte net 
entre comprador i client, ningú enganya a ningú i, 
normalment, feta la transacció, tothom en surt satisfet perquè 
ha obtingut allò que buscava. Si totes les relacions de la 
nostra vida fossin així de clares i senzilles, quants problemes 
no ens estalviaríem?  
La temporada passada vam descobrir la mirada intel·ligent 
de Dani Salgado en la seva sèrie d’assajos oberts sobre 
quatre grans del segle XX, Pessoa, Camus, Wittgenstein i 
Warhol. Ara s’enfronta a un espectacle de creació que, 
prenent la forma d’una singular conferència, posa un peu 
damunt Sade i les seves 120 jornades de Sodoma i un altre 
sobre la improvisació dels seus actors al voltant del tema 
“Escola d’actors pornogràfics”. 

sala fabià puigserver (del 3 al 9 de maig) ÒPERA 

il mondo della luna 
música joseph haydn / llibret carlo goldoni / direcció d’escena iago pericot / direcció musical  
josep caballé 
espai escènic pep duran / vestuari nina pawlowsky / il·luminació cèsar fraga / coreografia sònia 
gonzález / assistent de direcció josep escrig 
repartiment en curs 
producció teatre lliure / gran teatre del liceu 

Buonafede, un pare ric, tirà i a la vegada ingenu, té dues filles esclavitzades. El seu amic 
Ernesto, junt amb el jove Ecclitico el fan viatjar a la lluna. Allà coneix l’emperador de la lluna i 
els seus ministres, que són els mateixos Ernesto i Ecclitico disfressats. D’aquesta manera 
aconsegueixen casar-se amb les filles de Buonafede, dues noies guarnides amb una bona 
dot... 
La darrera òpera buffa de Haydn, és també un Goldoni, així doncs gairebé es pot titllar de 
“comèdia musical”, històries d’enganys i mals entesos buscats que tenen a veure amb 
l’erotisme, la imaginació i la fantasia. El Lliure i el Liceu tornen a proposar un taller d’òpera 
d’alçada, amb en Iago Pericot, un dels introductors de la modernitat escènica al país i Joan 
Caballé, un director d’orquestra de molta projecció.  
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