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1. PRINCIPALS DADES A DESTACAR  

Espectacles de Temporada 

• En el conjunt de la temporada 2004-05 han passat pel Teatre Lliure 
70.404 espectadors, sense comptar els espectacles englobats en el 
Barcelona Grec Festival 2005 

• L’índex d’ocupació del conjunt de les sales durant la temporada 2004-
05 ha estat del 72% 

• A la Sala Fabià Puigserver, l’índex d’ocupació ha estat del 72,9% 

• A l’Espai Lliure, l’índex d’ocupació ha estat del 68,6% 

• Els ingressos totals per taquilla1 han estat de 692.199€ 

Gires  

• En l’apartat de les gires d’espectacles de producció pròpia, la temporada 
2004-05 va arrencar l’agost de 2004 amb el Young Directors Award 
atorgat a Santa Joana dels Escorxadors a l’última edició del Festival 
de Salzburg 

• Durant la temporada, les produccions del Teatre Lliure (amb Juli Cèsar i 
Santa Joana dels Escorxadors al capdavant) han continuat girant de 
manera ininterrompuda, amb més de 100 representacions arreu de 
Catalunya i resta de l’Estat Espanyol 

• Pel que fa a gires de coproduccions, s’ha arribat a més de 500 funcions 
representacions, amb més de 420.00 espectadors 

• En total, el nombre d’espectadors entre programació de temporada i gires 
ha estat durant la temporada 2004-05 de 415.462 

                                                      
1 Referit exclusivament als espectacles de la programació de temporada 
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Altres activitats 

• S’ha prosseguit amb l’oferta cultural paral·lela a la programació teatral, amb 
la consolidació de la llibreria La Central del Lliure i la instal·lació durant la 
temporada de cinc noves exposicions fotogràfiques al vestíbul de la Sala 
Fabià Puigserver 

• S’ha consolidat l’oferta editorial del teatre amb l’aparició de tres nous 
números de la publicació trimestral DDT (Documents De Teatre) a 
càrrec de l’Equip de Direcció Artística del Teatre Lliure, l’últim dels quals 
publicat en versió trilingüe català-castellà-anglès 

• S’ha realitzat tot un conjunt d’activitats paral·leles, com els col·loquis (9 en 
total) amb les companyies dels espectacles o el curs “Del text dramàtic 
al text escènic”, organitzat amb l’Institut d’Humanitats i el CCCB 

• S’han realitzat convenis de col·laboració amb més de 30 institucions 
culturals i entitats socials i professionals d’arreu del país 

• S’ha col·laborat amb el XVI Festival Internacional de Teatre Visual i de 
Titelles, amb la programació a l’Espai Lliure de quatre espectacles 

• S’ha col·laborat amb l’Escola Superior de Música de Catalunya ESMUC en 
la programació del Projecte Taller Òpera Haydn, amb direcció musical de 
Xavier Puig i direcció escènica de Jordi Prat i Coll 
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2. RESUM DADES GENERALS  

Espectacles de Temporada 

Teatre Lliure genèric  

Espectacles ...................................................................................................................................... 30 

Total d’espectadors ................................................................................................................... 70.404 

Percentatge d’ocupació ................................................................................................................. 72% 

Espectadors de pagament...............................................................................................57.701 (82%) 

Espectadors amb invitació...............................................................................................12.703 (12%) 

 

Sala Fabià Puigserver  

Espectacles ......................................................................................................................... 20 

Total d’espectadors ...................................................................................................... 56.835 

Percentatge d’ocupació ................................................................................................. 72,9% 

Espectadors de pagament...............................................................................46.393 (81,6%) 

Espectadors amb invitació...............................................................................10.442 (18,4%) 

Espai Lliure  

Espectacles ......................................................................................................................... 10 

Total d’espectadors ...................................................................................................... 13.569 

Percentatge d’ocupació ................................................................................................. 68,6% 

Espectadors de pagament...............................................................................11.308 (83,3%) 

Espectadors amb invitació.................................................................................2.261 (16,7%) 
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Gires 

Espectacles de producció pròpia en gira  

Total d’espectacles............................................................................................................................. 5 

Total de representacions............................................................................................................... .109 

(Juli Cèsar: 27 / Santa Joana dels Escorxadors: 51 / Mathilde: 20 / L’occasione fa il ladro: 1/ La 
meua filla sóc jo: 10) 

Total d’espectadors ................................................................................................................... 24.574 

Coproduccions en gira  

Total d’espectacles............................................................................................................................. 8 

(El retablo de las maravillas:  183 / Cançons d’amor i droga:  87 / Carmen: 47 / La la la: 12 / Mal 
Pelo: 1 / 4d Òptic: 23 / Viene regando flores desde la Habana a Morón: 19 / XXX: 149) 

Total de representacions............................................................................................................... .521 

Total d’espectadors ............................................................ 328.678 (dades de 4d Òptic incompletes) 

 

 

 

Totals Temporada + Gires 

Espectadors Totals  
Temporada 2004-05 .....................................................................................  70.404 
Gires de Produccions pròpies...................................................................... . 24.574 
Gires de Coproduccions ...............................................................................328.678 
Total .............................................................................................................422.656 
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4. PROGRAMACIÓ DE TEMPORADA 

sala fabià puigserver (del 8 de setembre al 3 d’octubre) TEATRE 

la celestina 
de fernando de rojas / direcció robert lépage  

intèrprets carmen arévalo, núria espert, marta fernández muro, núria garcia, pep molina, 
núria moreno, roberto mori, miguel palenzuela, manuel puchades, david selvas, carmen del 
valle 

producció ex machina amb la fundació de la comunitat valenciana ciutat de les arts 
escèniques (generalitat valenciana) 

fòrum barcelona 2004 - teatre lliure / salamanca 2005 - plaza 
mayor de europa / teatro cuyás de las palmas de gran canaria 

nº de funcions: 22  

aforament total: 16.470 

nº d’espectadors: 10.532  

percentatge d’ocupació: 63,9%   

espai lliure (16 i 17 de setembre) TEATRE 

12 estimen Gil de Biedma  
idea i coordinació joan ollé 

amb la participació de josep-lluís carod rovira, sílvia comes, jordi dauder, núria espert, fabià 
estapé, feliu formosa, mario gas, alfonso guerra, paco ibáñez, manuel carlos lillo, enric 
majó, juan marsé, ana maría moix, marcos ordóñez, rosa regàs, carme riera, jaume sisa, 
serena vergano 

coproducció teatre lliure   

nº de funcions: 2  

aforament total: 304 

nº d’espectadors: 303  

percentatge d’ocupació:99,7%  
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espai lliure (del 22 de setembre al 3 d’octubre) TEATRE 

il·lusionistes   

de lluïsa cunillé / direcció paco zarzoso 

intèrprets rosa lópez, lola lópez i paco zarzoso 

producció companyia la hongaresa de teatre, festival veo (valència escena oberta) / teatres 
de la generalitat valenciana / inaem instituto nacional de las artes escénicas / la fundació 
municipal de cultura de sagunt 

nº de funcions: 11  

aforament total: 1.606 

nº d’espectadors: 650 

percentatge d’ocupació:  40,5%  

sala fabià puigserver (30 de setembre) MÚSICA 

the sun ra arkestra  
direcció marshall allen 

intèrprets marshall allen, art jenkins, charles davis, yahiha abdul majid, knoel scott, reynold 
scott, michael ray, fred adams, tyrone hill, dave davis, dave hotep, bill davis, luqman ali, 
elson nascimento 

producció teatre lliure 

nº de funcions:  1  

aforament total: 670 

nº d’espectadors: 391 

percentatge d’ocupació:  58,4%  

sala fabià puigserver (del 7 al 10 d’octubre) TEATRE  

jardinería humana   

text, escenografia i direcció de rodrigo garcía 

intèrprets idurre azkue, nico baixas, teo baró, sonia gómez, núria lloansí i angélica riquelme  

producció théâtre national de bretagne-rennes, théâtre de la ville-paris, festival d’automne-
paris, le cargo-maison de la culture de grenoble, tnt-théâtre national de toulouse midi 
pyrénées 

nº de funcions: 4  

aforament total: 1.664 

nº d’espectadors: 1.393 

percentatge d’ocupació:  83,7%  
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sala fabià puigserver (13 d’octubre) DANSA 

back to the present  
direcció i coreografia constanza macras  

intèrpret knut berger, diane busuttil, joris camelin, nir de-volff, jill emerson, claus erbskorn, 
jared gradinger, arik hayut, maike möller, rahel savoldelli, dave taylor, yeri anarika vargas 
sánchez 

producció constanza macras-dorky park (berlín) i schaubühne am lehniner 
platz (berlín) / sophiensaele, lille 2004 - capitale européenne de la culture, 
maison des arts de créteil 

nº de funcions:  1  

aforament total: 416 

nº d’espectadors: 394 

percentatge d’ocupació:  94,7%  

espai lliure (del 14 d’octubre al 14 de novembre) MÚSICA 

mathilde 
de veronique olmi / direcció jordi mesalles 
intèrprets: montse guallar i lluís marco

producció teatre lliure 

nº de funcions: 29  

aforament total: 4.760 

nº d’espectadors: 2.800 

percentatge d’ocupació: 58,8%  

espai lliure (21 d’octubre) MÚSICA 

llibert fortuny elèctric quartet & dj 2d2 
llibert fortuny, david soler, david mengual, dani domínguez, quim puigtió 

 i dj 2d2 

producció teatre lliure 

nº de funcions: 1  

aforament total: 170 

nº d’espectadors: 123 

percentatge d’ocupació: 72,4%  
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sala fabià puigserver (del 4 de novembre al 12 de desembre) TEATRE  

l’oncle vània 
d’anton txèkhov, direcció  joan ollé 

intèrprets enric arredondo, andreu benito, georgina cardona, josep maria domènech, mònica 
lópez, xicu massó, maria molins, àngels poch, toti soler 

producció teatre lliure  

nº de funcions:  35   

aforament total: 13.124 

nº d’espectadors: 11.010 

percentatge d’ocupació: 83,9% 

sala fabià puigserver (25 de novembre) MÚSICA 

lars horntveth & barcelona 216: POKA 
música, electrònica i saxo lars horntveth  
contrabaix i electrònica mathias eick  

barcelona 216  

violí I oriol algueró, albert rodríguez / violí II jordi coll, ariadna padró / viola bernat bofarull, 
quim badia / violoncel joan anton pich, marc galobardes 

producció teatre lliure 

nº de funcions:  1   

aforament total: 386 

nº d’espectadors: 145 

percentatge d’ocupació:  37,6%  

sala fabià puigserver (2 de desembre) MÚSICA 

josep vicent & the amsterdam percussion group 
percussió diego espinosa, mike schäperclaus, josep vicent  

baix elèctric mark haanstra 

nº de funcions:  1  

aforament total: 386  

nº d’espectadors: 190 

percentatge d’ocupació: 49,2%  
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sala fabià puigserver (17 i 18 de desembre) DANSA 

quando l’uomo principale è una donna 
direcció i escenografia jan fabre 

interpretació lisbeth gruwez 

producció troubleyn (antwerp-bèlgica) amb théâtre de la ville (parís), desingel (antwerp-
bèlgica) 

 nº de funcions:  1  

aforament total: 440 

nº d’espectadors: 440 

percentatge d’ocupació: 100%   

sala fabià puigserver (del 23 de febrer al 4 de gener) TEATRE 

juli cèsar 
de william shakespeare direcció àlex rigola  

intèrprets pere arquillué, ivan benet, dani casadellà, quim dalmau, daniela feixas, àngels 
sánchez, david cuspinera, jacob torres, alícia pérez, anna roblas, eugeni roig, joel roldán, 
joan carreras, gaston 

producció teatre lliure 

nº de funcions: 11   

aforament total: 4.850 

nº d’espectadors: 3.585 

percentatge d’ocupació:  74,1%  

sala fabià puigserver (8 i 9 de gener) TEATRE INTERNACIONAL 

nora 
d’henrik ibsen direcció thomas ostermeier 

intèrprets milena bühring, lars eidinger, constantin fischer, jörg hartmann, sören hinnenthal, 
peter kühlborn, agnes lampkin, jenny schilly, kay bartholomäus schulze, anne tismer 

producció schaubühne am lehniner platz (berlín) 

nº de funcions:  2   

aforament total: 880 

nº d’espectadors: 880 

percentatge d’ocupació:  100%  
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sala fabià puigserver (del 12 al 23 de gener) TEATRE 

santa joana dels escorxadors  
de bertold brecht direcció àlex Rigola  

intèrprets nao albet, pere arquillué, ivan benet, joan carreras, david cuspinera, quim dalmau, 
daniela feixas, nathalie labiano, àurea márquez, keith morino, alícia pérez, anna roblas, 
eugeni roig, oriol rosell, àngels sànchez i jacob torres 

coproducció teatre lliure / salzburger festspiele (young directors project powered by 
montblanc) / festival grec de barcelona 
 

nº de funcions:  11   

aforament total: 4.521 

nº d’espectadors: 4.340 

percentatge d’ocupació:  96%  

sala fabià puigserver (del 26 de gener al 27 de febrer) TEATRE 

marie i bruce 
de wallace shawn direcció carlota subirós 

intèrprets mònica lópez i eduard farelo 

producció teatre lliure 

nº de funcions: 29  

aforament total: 6.061 

nº d’espectadors: 3.258  

percentatge d’ocupació: 53,8%  

espai lliure (del 27 de gener al 20 de febrer) TEATRE CREACIÓ 

v.o.s. 
dramatúrgia i direcció carol lópez 

intèrprets àgata roca, vicenta n’dongo, andrés herrera i paul berrondo  

producció teatre lliure, mom produccions 

nº de funcions:  22  

aforament total: 3.212  

nº d’espectadors: 2.860  

percentatge d’ocupació: 89%  
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espai lliure (17 de febrer)  MÚSICA 

eric mingus 
baix i veu eric mingus 

saxo i guitarra ross bonadona 

bateria ethan winogrand 

nº de funcions: 1   

aforament total: 209  

nº d’espectadors: 178 

percentatge d’ocupació: 85,2% 

sala fabià puigserver (del 2 al 6 de març)  DANSA 

psitt, psitt / caravan 
coreografia cesc gelabert  

intèrprets carlos fernández, cesc gelabert, iker gómez, alberto huetos, noelia liñana, maureen 
lópez, calíope paniagua 

coproducció teatre lliure i gelabert-azzopardi cia. de dansa 

nº de funcions: 5   

aforament total: 2.200  

nº d’espectadors: 2.043 

percentatge d’ocupació: 92,9 % 

espai lliure (del 3 al 20 de març)  TEATRE  

occisió 

de lluïsa cunillé direcció lurdes barba  

intèrprets lina lambert, mia esteve i jordi collet  

producció teatre lliure i cia per imperatiu legal 

nº de funcions: 16   

aforament total: 1.742  

nº d’espectadors: 844 

percentatge d’ocupació: 48,5% 
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sala fabià puigserver (11 i 12 de març) DANSA INTERNACIONAL 

d’avant 
coreografia, direcció, dansa i veu sidi larbi cherkaoui, juan kruz díaz de garaio esnaola, luc 
dunberry, damien jalet  

música juan kruz díaz de garaio esnaola / dramatúrgia jochen sandig / escenografia thomas 
schenk / vestuari sylvia hagen-schäfer / il·luminació rudolf heckerodt 

producció les ballets c. de la b. gent, théâtre de la ville-paris, festival de 
marseille und le carreau, scène nationale de forbach et de l'est mosellan 

nº de funcions: 2   

aforament total: 1.392  

nº d’espectadors: 1.036 

percentatge d’ocupació: 74,4% 

espai lliure (31 de març) MÚSICA 

swod 
piano stephan wöhrmann 

electrònica oliver doerell  

producció teatre lliure 

nº de funcions: 1   

aforament total: 146  

nº d’espectadors: 109 

percentatge d’ocupació: 74,7% 

sala fabià puigserver (de l’1 d’abril a l’1 de maig) TEATRE 

l’home de teatre 
de thomas bernhard direcció xavier albertí  

intèrprets lurdes barba, oriol genís, lluís homar, lina lambert, ivan labanda, judit lucchetti, 
sílvia ricart 

coproducció teatre lliure-homart 

nº de funcions: 27   

aforament total: 11.880  

nº d’espectadors: 9.033 

percentatge d’ocupació: 76% 
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espai lliure (del 7 al 10 d’abril) DANSA 

sólo por placer 
direcció i coreografia àngels margarit  

intèrpret àngels margarit violoncelista manuel m. de fresno  

coproducció àngels margarit cia. mudances en col·laboració amb teatre 
lliure, ajuntament de viladecans i atrium viladecans (Barcelona) 

nº de funcions: 4   

aforament total: 548  

nº d’espectadors: 514 

percentatge d’ocupació: 93,8% 

espai lliure (del 14 al 17 d’abril) DANSA 

prestidigitaccions 
creació i direcció jordi cortés 

intèrprets jordi cortés, mercedes recacha i nicole balm  

coproducció teatre lliure i alta realitat 

nº de funcions: 4   

aforament total: 584  

nº d’espectadors: 477 

percentatge d’ocupació: 81,7% 

espai lliure (del 21 d’abril al 12 de juny) TEATRE CREACIÓ 

v.o.s. (reposició) 
dramatúrgia i direcció carol lópez 

intèrprets elena fortuny, vicenta n’dongo, andrés herrera, paul berrondo  

producció teatre lliure, mom produccions 

nº de funcions: 46   

aforament total: 6.716  

nº d’espectadors: 4.889 

percentatge d’ocupació: 72,8% 
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sala fabià puigserver (4 i 5 de maig) TEATRE INTERNACIONAL 

hedda gabler 
d’henrik ibsen direcció eric lacascade  

intèrprets isabelle huppert, pascal bongard, elisabetta pogliani, jean-marie winling, 
christophe grégoire, norah krief 

producció odéon-théâtre de l’europe, centre dramatique nationale de 
normandie-comédie de caen, la comédie de genève 

nº de funcions: 2   

aforament total: 880  

nº d’espectadors: 880 

percentatge d’ocupació: 100% 

sala fabià puigserver (del 10 al 29 de maig) ÒPERA 

la meua filla sóc jo 
música, llibret i direcció carles santos  

intèrprets antoni comas, xavier galan, iván garcía, montse melero, leticia rodríguez, oriol 
roses, clàudia schneider, alina zaplàtina 

músics inés musso, iker rey, ona cardona, pepa fusté, cati mariano, josu alcalde, cassiel 
antón, joan b. domènech, marcel pascual i paco montanés 

producció teatre lliure i teatro español amb el suport de l’institut valencià de la música, 
generalitat valenciana col·labora escola superior de música de catalunya- esmuc 

nº de funcions: 10   

aforament total: 6.420  

nº d’espectadors: 3.356 

percentatge d’ocupació: 52,3% 
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sala fabià puigserver (del 2 al 5 de juny) MÚSICA/DANSA 

invocacions 
d’agustí fernández i andrés corchero  

intèrprets agustí fernández, andrés corchero i miguel poveda  

producció raravis-andrés corchero/rosa muñoz companyia de dansa i 
sirulita s.l. 

nº de funcions: 4  

aforament total: 2.568  

nº d’espectadors: 1.370    

percentatge d’ocupació: 53,3% 

sala fabià puigserver (del 9 al 12 de juny) ÒPERA 

el bosc de farucàrun 
llibret m. carme mateu música òscar peñarroya  

intèrprets toni marsol, anna alàs, ana puche, laia lluna pindado, núria cuyàs, montse loaso, 
anna gomà, montse ribot, brenda sara mau, alba cruz, magalí sesé, rut codina, laura aubert, 
alba fernández, robert gonzález 

producció teatre lliure, gran teatre del liceu i institut municipal d’educació de barcelona 

nº de funcions: 4  

aforament total: 2.568  

nº d’espectadors: 2.371 

percentatge d’ocupació: 92,3% 
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5. ASSAIGS OBERTS 

sala fabià puigserver (13, 20 de novembre i 4 de desembre) TEATRE / CREACIÓ 

txèkhov: happy hour  
a partir de l’obra de wallace shawn / dramatúrgia i direcció pau miró 

intèrprets anna alarcón, alma alonso, isaac alcayde, belén fabra, helena font, óscar muñoz, 
andreu raich, xavi serrano 

sala fabià puigserver (5, 9, 12 i 26 de febrer) TEATRE / CREACIÓ 

shawn: perdent la pista
a partir de l’obra de wallace shawn / dramatúrgia anaïs schaaff i direcció anna llopart

intèrprets josep ferrer, àngels moll, bruno oro, marta rafa i special guest star wallace shawn 

sala fabià puigserver (9, 16, 23 i 30 d’abril) TEATRE / CREACIÓ 

bernhard: davant de l’home
a partir de l’obra de thomas bernhard / dramatúrgia esteve soler i direcció pau carrió

intèrprets oriol tarrasón, jordi serrat, clara galí i bernat quintana 
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6. GIRES DE PRODUCCIONS PRÒPIES 

juli cèsar / julio césar 
direcció i adaptació àlex rigola 

producció teatre lliure 

chinchilla / tarragona / olite / cádiz / las palmas / tenerife / valladolid / valdepeñas / manzanares / 

alacant / villena / elx / ourense / a coruña / toledo / talavera / cuenca / la garriga / vilanova / lugo / 

león / sant cugat  

nº de funcions:  27 nº d’espectadors: 9.143  

 

santa joana dels escorxadors / santa juana de los mataderos 
direcció i adaptació àlex rigola 

producció teatre lliure 

reus / salzburg / bilbo / madrid / málaga / sevilla / porto / lleida / girona / granada / olot / valència / 

granollers / mataró / lugo / lorca / cartagena / yecla / salamanca 

nº de funcions:  51 nº d’espectadors: 7.328  

 

mathilde 
de veronique olmi direcció jordi mesalles 

producció teatre lliure 

badalona / manresa / parets del vallès / sant joan despí / tàrrega / argentona / terrassa / sabadell /  

valls / vic / artà / premià / cornellà / ripollet / sant celoni / vilassar de dalt / sant vicenç dels horts/ 

sant esteve sesrovires 

nº de funcions:  20 nº d’espectadors: 4.687  

 

l’occasione fa il ladro 
de gioacchino rossini llibret de luigi prividali 

producció teatre lliure 

santiago de compostela 

nº de funcions:  1 nº d’espectadors: 761  
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la meua filla sóc jo 
música, llibret i direcció carles santos 

coproducció teatre lliure i teatro español 

madrid 

nº de funcions:  10 nº d’espectadors: 1406   
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7. GIRES DE COPRODUCCIONS 

el retablo de las maravillas 
direcció i dramatúrgia albert boadella / coproducció els joglars i teatre lliure 

sevilla / roquetes de mar / málaga / zaragoza / figueres / albacete / córdoba / cartagena / lorca / bilbo / alacant 

/ girona / palma de mallorca / castelló / puertollano / cáceres / wiesbaden / almagro / lisboa / gijón / mataró / 

avilés / logroño / palencia / burgos / vitoria / pamplona / segovia / salamanca / cádiz / badajoz / santurce / 

soria / madrid / valència / a coruña / vigo / cuenca / tarragona / sabadell / balaguer 

nº de funcions: 183  nº d’espectadors: 129.402 

cançons d’amor i droga 
de pepe sales, àlex rigola, albert pla, judit farrés / direcció escènica àlex rigola  

producció pedro páramo / teatre lliure 

burgos / girona / madrid / igualada / logroño / valència / terrassa / múrcia / olot / bilbo / gijón / tarragona / 

pamplona / la garriga / mallorca / lleida / granada / elx / segovia / vic / sevilla / münchen / girona / blanes / 

badalona / jerez de la frontera / córdoba / a coruña / pontevedra / lorca / donostia / valladolid / ceuta / yecla / 

zaragoza / cardedeu / tenerife / sevilla / bizkaia / el prat de llobregat / cáceres / almagro / las palmas / 

fuerteventura / lanzarote / castelló / guadalajara / quintanar de la orden / vitoria / sabadell / alacant / santa 

coloma de gramanet 

nº de funcions: 87 nº d’espectadors: 31.000  

carmen 
coreografia i direcció ramon oller 

coproducció metros companyia de dansa / festival de peralada / centre cultural sant cugat 
del vallès / oller danza s.l. / teatre lliure 

peralada / sant cugat / barcelona (teatre victòria) / reus / pamplona / donostia / l’hospitalet de llobregat / 

cartagena / burgos / logroño / gijón / vitoria / barakaldo / ribaroja / granollers / elx / mataró / esparreguera 

nº de funcions: 47 nº d’espectadors: 78.000 

LA LA LA LA LA 
de roger bernat amb la col·laboració de j. navarro, a. mateus, i. duarte i s. pereira 

coproducció teatre lliure, mercat de les flors i elèctrica produccions 

nº de funcions:  12 nº d’espectadors: 2.000   
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4d òptic 
autor, direcció i il·luminació javier daulte  

coproducció teatre lliure / sala beckett 
vilafranca / olot / salt / rubí / sabadell / lleida / mataró / la garriga / tàrrega / londres / sant cugat / barcelona 

(antic teatre) 

nº de funcions:  23 nº d’espectadors: 

bach / atrás los ojos 
direcció i espai escènic maría muñoz, pep ramis 

coproducció companyia mal pelo, institut de cultura de barcelona- grec 2002 festival d’estiu 
de barcelona, sitges teatre internacional i temporada alta 2002 
perpinyà 

nº de funcions: 1 nº d’espectadors: 200 

XXX 
direcció de àlex ollé i carlos padrissa 

coproducció la fura i teatre lliure 

heerlen / madrid (teatro de madrid) / roma / firenze / gijón / melbourne / sydney / cáceres / valència / zagreb / 

edinburgh / hamburg / aarhus  

nº de funcions: 149 nº d’espectadors: 74.144 

8421.../ viene regando flores... 
coreografia de cesc gelabert 

coproducció festival d’estiu de barcelona grec 2003 i gelabert-azzopardi cia de dansa 

la vaguada / valència / viladecans / cuenca / sabadell / vitoria / barakaldo / león / castelldefels / edinburgh / 

córdoba 

nº de funcions: 19 nº d’espectadors: 11.532 
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8. PROGRAMACIÓ – GREC 2005 

sala fabià puigserver (del 30 de juny al 4 de juliol) TEATRE 

els germans karamàzov 
de f’odor dostojevskij direcció kristian lupa

coproductors  

nº de funcions:  3 aforament total:  

percentatge d’ocupació: % nº d’espectadors:  

sala fabià puigserver (del 6 al 8 de juliol) TEATRE 

els deu manaments  
basat en l’obra decàleg en vers, prosa i música de raffaele viviani  

direcció christoph marthaler / dramatúrgia andrea koschwitz 

producció  

nº de funcions:  3 aforament total:   

percentatge d’ocupació: % nº d’espectadors:  

sala fabià puigserver (del 14 al 24 de juliol) TEATRE 

la controversia de valladolid
de jean-claude carrière direcció carles alfaro 

producció  

nº de funcions:  10 aforament total:   

percentatge d’ocupació: % nº d’espectadors:  
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9. ALTRES ACTIVITATS 

10 de setembre de 2004 

inauguració de l’exposició de fotografia de toni catany 
 
Coincidint amb l’estrena de les grans produccions de la temporada, el Lliure ha programat 
un seguit d’exposicions als espais oberts de la Sala Fabià Puigserver. La primera mostra 
“Somniar Déus”, és una mirada sobre el cos del ballarí. 
“Toni Catany obté imatges que semblen suspeses en un temps irreal, flotant entre el passat i el 
present. Crea una atmosfera de melangia a través del domini de la llum, evidenciant la seva passió 
per l’expressió plàstica i visual i centrant el seu interès en el bodegó, el cos i el paisatge.” 

octubre de 2004 

el ddt 3 al carrer 
Es posa a la venda (llibreria La Central del Lliure i taquilles del teatre) el tercer número de 
Documents de Teatre, la revista que recull l’actualitat del Teatre Lliure.  

El DDT 03 conté una carta de Louis Aragon sobre Robert Wilson, un poema de Bertolt Brecht, 
entrevistes originals amb Peter Sellars i Elizabeth Le Compte, converses amb Iago Pericot, Cesc 
Gelabert, Lydia Azzopardi, i un diàleg entre la coreògrafa Àngels Margarit i l’antropòleg Manuel 
Delgado. 

novembre 2004 

el festival de titelles al teatre lliure 
Quatre dels espectacles del XVI Festival Internacional de Teatre Visual i de Titelles es podran 
veure al Teatre Lliure: Primer Festival Mario Cabré de toreig de saló; Le jardin; Ou le lapin me 
tuera; Images en cycle. L’edició d’enguany aposta pel teatre d’objectes d’avantguarda de petit i 
mig format.  

23 de desembre de 2004 

exposició de ros ribas 
 
Ros Ribas és membre fundador del Teatre Lliure i un dels fotògrafs especialitzats en teatre més 
importants d’Europa. És autor de les fotografies dels Programes Artístics del Lliure i col·labora 
habitualment al Théâtre Odéon de París, entre d’altres. La seva exposició se centra en imatges de 
cossos nusos. 
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4 de març 2005 

documents de teatre 4 
El DDT 4 ressegueix els espectacles presentats entre el setembre i el desembre de 2004.  

La revista és una iniciativa de l’Equip de Direcció Artística del Teatre Lliure i ha estat coordinada 
per Carlota Subirós i Guillem-Jordi Graells. Es pot trobar a la llibreria de la Sala Fabià Puigserver 
del Teatre Lliure, al preu simbòlic d’1€. 

Al quart número, hi trobareu el manifest poètic de la Companyia L’Hongaresa de Teatre; el rastre 
de L’Oncle Vània en la correspondència d’Anton P. Txèkhov amb un altre gran dramaturg rus, 
Màxim Gorki; un article de Véronique Olmi sobre la diferència entre escriure novel·la i escriure 
teatre; una trobada de Robert Lépage amb estudiants de l’Institut del Teatre; una entrevista amb la 
coreògrafa argentino-berlinesa Constanza Macras, una conversa amb Jan Fabre i dibuixos del 
quadern d’assaigs de la ballarina Lisbeth Gruwez; una reflexió de Rodrigo García sobre les 
diferències i similituds entre l’artista i el polític; i una conversa amb Àlex Rigola. 

11 de març 2005 

exposició tanit plana: homeware 
Homeware ens proposa una sèrie de fotografies que reflexionen sobre la intimitat de les 
persones i la seva vida quotidiana. 

Tanit Plana ha entrat a les cases i el seu objectiu ha atrapat moments aparentment irrellevants, 
però que s’expliquen per ells mateixos. Aquest treball vol que l’espectador s’animi a obrir les 
portes de casa seva perquè la fotògrafa continuï col·leccionant interiors. L’exposició es pot veure 
els dies que hi ha funció al foyer de la Sala Fabià Puigserver, fins l’1 de maig. 

11 d’abril de 2005 

homenatge a carlota soldevila  
 
La Sala Fabià Puigserver va ser l’escenari escollit per recordar Carlota Soldevila, actriu i 
fundadora del Teatre Lliure. L’homenatge va comptar amb la participació de molts amics i 
amigues que la van acompanyar en les múltiples aventures teatrals.  

Albert Boadella i Anton Font, amb qui va fundar Els Joglars, i Lluís Pascual, de qui es va convertir 
en una mena d’actriu fetitxe, explicaven anècdotes personals viscudes amb la Carlota mentre 
companys com Montse Guallar, Imma Colomer, Lluís Homar, Domènech Reixach, Rosa Novell i 
Anna Lizaran recitaven fragments d’obres interpretades per l’homenatjada. Tampoc hi van faltar 
Hernann Bonnín, Jaume Melendres, Iago Pericot i Pere Planella, entre molts d’altres. 
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19 de maig 2005 

“nadal a costa da morte” de xavier mulet  
Xavier Mulet ha participat en nombroses exposicions col·lectives i, des del 1994, en diverses 
d’individuals. L’exposició “La mirada del Cíclope” ha estat presentada a Tenerife, Barcelona, Bilbao 
i Vitòria. “Nadal a Costa da Morte” és el resultat del viatge que poc abans del Nadal del 2002 Mulet 
va fer per Galícia, amb la voluntat de veure per ell mateix els desastres ocasionats pel Prestige. 20 
de maig 2005. 

20 de maig 2005 

ddt 5 en versió trilingüe 
El DDT 5 ens convida a pensar sobre el teatre i la dansa a partir dels espectacles que s’han 
presentat al Lliure entre el gener i l’abril de 2005. No hi podia faltar un homenatge a Carlota 
Soldevila, amb una de les seves últimes entrevistes realitzada per Núria Escur que serveix per fer 
memòria de la seva vida. Aquesta publicació arriba amb dues grans novetats. D’una banda, inclou 
traduccions al castellà i a l’anglès de tots els textos. De l’altra, ofereix ara la possibilitat de 
subscriure’s als 3 DDT anuals i rebre’ls a casa per només 9€ (despeses d’enviament incloses). 

10 de juny 2005 

òpera: de l’institut al teatre lliure 
El bosc de Farucàrun és una òpera de gènere fantàstic on participen activament més d’un 
miler d’alumnes de secundària de 27 instituts de Barcelona. Tots ells formen part del cor 
general d’aquesta iniciativa pedagògica amb música del compositor Óscar Peñarroya i 
llibret de M. Carme Mateu Ribó. Una producció que es treballa des de les aules i que veu el 
seu resultat representat en un teatre. El projecte compta amb músics que provenen de la 
JONC (jove orquestra nacional de Catalunya) amb la direcció musical a càrrec de Manel 
Valdivieso. El bosc de Farucàrun es podrà veure aquest cap de setmana a la Sala Fabià 
Puigserver.  

El Bosc de Farucàrun s’inscriu en el projecte educatiu Òpera a Secundària, una experiència 
pedagògica pionera en la difusió de l’òpera als instituts. Es tracta d’un treball organitzat per 
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona i el Gran Teatre del Liceu que existeix des de 1997-
1998. El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona patrocina el concurs de composició 
d’òperes per a Secundària i El Bosc de Farucàrun ha estat l’obra guanyadora d’enguany. Es tracta 
d’una història que pretén difondre el respecte a la natura, denunciar la guerra i la violència i 
potenciar la solidaritat i la cooperació.  

17 de juny 2004 

haydn i l’esmuc al lliure 
L’Escola Superior de Música de Catalunya ESMUC presenta un projecte centrat en dues 
peces de Joseph Haydn: La Canterina (1766) amb llibret de Carlo Goldoni i Lo Speziale 
(1968).  

Els alumnes d’aquest taller han estat treballant les obres durant el curs i ara, cantants i músics, 
interpreten les dues òperes buffa que mostren el comportament de certs personatges en societat, 
amb un gènere que explota la comicitat. Jordi Prat i Coll és el director escènic i Xavier Puig 
s’encarrega de la direcció musical. Taller Òpera Haydn s’estrena aquest divendres a la Sala Fabià 
Puigserver i es podrà veure fins diumenge 19 de juny.
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