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VIATGES
TANTS

POSSIBLES...

Lluís Pasqual

director
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sinó més aviat una actitud que segueix el 
consell del filòsof: pessimistes en la intel·
ligència, però optimistes en la voluntat.
Per això viatge és la paraula que més 
s’acosta a la metàfora que podria definir 
aquesta nova temporada, feta d’històries 
explicades des del teatre i que només el 
teatre pot explicar. Viatges que ens acos·
ten a Shakespeare, que ens recorda des 
de sempre però sempre nou i sorprenent, 
sense embuts ni mentides, de quina ma·
tèria estem fets els humans. L’apassio·
nant viatge d’anada i vinguda que conté, 
en un mateix recorregut, el teatre fet pels 
catalans juntament amb un dels vèrtexs 
més alts del teatre europeu, el teatre na·
polità, fins que arriba mestís i barrejat a 
donar el teatre argentí. Teatre d’emigrants 
i d’exiliats, dels qui fugien de la gana o de 
la mort. I així, al mestratge de Margarida 
Xirgu o d’Antoni Cunill Cabanellas s’uneix 
el de la tradició napolitana. Una tradició 
que simbolitza, per damunt de tot, el gran 
Eduardo De Filippo amb els seus textos 
i, sobretot, amb la seva escola d’inter·
pretació: artesana, cada dia més viva i 
més carregada de modernitat i de sentit; 
aquella que parla amb el cor i ens parla 
al cor. I que pren vida finalment en una 
vetllada de teatre directe i emocionant 
en una gran sala de la Calle Corrientes, 
o en un menjador de Buenos Aires, tant 
se val, i que nosaltres, sense saber per 
què, sentim tan íntimament nostra. O el 
viatge pels camins esbiaixats que porten 
al món dels diners (on van a parar? per 
quin pervers sistema?). I encara d’altres, 
de més curts o de més llargs, a través de 
l’experiència que ens ofereixen els grans 
textos clàssics i contemporanis, o d’altres 
que en aquest moment encara s’han d’es·
criure, que encara han de néixer.
Un viatge, ho sabem, fins i tot amb els 
amics o amb la persona més estimada, 
és sempre un risc i també una font de 
felicitat. Aquesta temporada us en volem 
proposar uns quants: que cadascú triï els 
seus. Convertim·los en una de les nostres 
realitats. 
Hi ha molts actors que, abans de comen·
çar la funció, en la foscor de darrera el teló 
o el decorat, agafen la mà gelada i entre·
suada pels nervis d’un company de reparti·
ment i, molt fluixet, es desitgen allò que jo 
desitjo a tots els espectadors de la tempo·
rada 2014/2015 del Lliure: bon viatge! n
Lluís Pasqual

El Lliure continua obrint fronteres i 
col·laborant amb teatres d’arreu a 
través de la seva pertinença a l’as-
sociació Mitos21, que agrupa teatres 
públics europeus per debatre i com-
partir experiències, projectes i idees 
entorn de la gestió, la programació, 
la difusió, la producció i l’activitat 
teatral. 
El març del 2014, el Lliure va ser 
present en una trobada a Berlín de-
dicada a la gestió sostenible dels  
teatres públics, en la qual van par-
ticipar experts internacionals en la 
matèria. També sota el paraigua de 
Mitos21, a finals de maig del 2014 la 
Schauspielhaus Zürich va organitzar 
una trobada de dramaturgs per de-
batre la programació de les sales pú-
bliques de gran aforament. I al juny, 
el David’s Formidable Speech on 
Europe, en què el Lliure ja va parti-
cipar amb una proposta escènica, es 
torna a presentar al KunstFestSpiele  
Herrenhausen de Hannover. 
Durant tot l’any, el Lliure i Mitos21 
treballaran en col·laboració amb el 
conservatori de teatre de Salzburg 
per tal de celebrar, el febrer del 
2015, uns tallers-laboratori en què 
es trobaran els alumnes d’interpre-
tació de Salzburg i directors vinguts 
dels teatres de Mitos21.

A
MITOS21

 ra que em disposo a presentar la 
temporada 2014/2015 del Teatre Lliure,  
m’envaeix una sensació de profund agra·
ïment per la confiança que ens ha anat 
arribant dia rere dia durant tota la tem·
porada 2013/2014, i que ha permès que 
aquesta fos, amb molta diferència, la 
temporada amb més espectadors de la 
història d’aquest teatre. Estant com es·
tem tots plegats, no vull, perquè no cal, 
constatar les tristíssimes realitats que 
els mitjans de comunicació ens refres·
quen cada dia i que els ciutadans viuen 
en la pròpia pell, alguns fins a graus de  
desesperació inimaginables, i que cap  
mitjà no pot reflectir perquè el do·
lor i la desesperança són molt difícils 
de transmetre, segurament, perquè és  
impossible fer·ho. Els humans, malaura·
dament, no estem dotats d’aquesta em·
patia. Potser amb l’evolució... Amb més 
motiu, doncs, gràcies, moltes gràcies a  
tots aquells que han sortit de casa per 
anar a Gràcia o a Montjuïc, convocats pel 
Teatre Lliure.
S’ha de dir però, que de realitats n’hi ha 
moltes. I mentre des del sistema i des del 
poder, el seu representant més o menys 
visible, s’esforcen en mostrar·nos una re·
alitat gairebé única amb un pensament 
també únic per tal de culpabilitzar·nos, 
acollonir·nos i anul·lar·nos, les persones 
i les comunitats arribem, amb totes les 
dificultats en contra però amb molta tena·
citat, a construir·ne d’altres. Realitats que 
són somnis que, a ells, se’ls escapen, i 
que no poden acabar de combatre ni d’eli·
minar perquè són fruit de la imaginació, 
de la necessitat de volar per damunt de 
la grisor i de trobar una mica de poesia 
que ens alimenti l’ànima, amb rialles o 
amb llàgrimes. I que sobretot ens portin a 
descobrir altres mons diferents dels seus, 
però que sortosament també són o poden 
ser els nostres. Això no vol dir en cap cas 
una fugida cap el que seria un exercici 
eixorc de l’art del teatre, fruit de la ig·
norància del que passa al voltant nostre, 

#mitos21
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A l’estiu, al Grec. I a l’octubre, a Gràcia obrint la 
temporada de la nostra seu històrica. El primer  

dels viatges a l’univers Shakespeare és una versió 
d’Enric V que signa Pau Carrió amb La Kompanyia 
Lliure, Pep Ambrós, Albert Prat i Maria Rodríguez.  

Un muntatge en què la música en directe  
d’Arnau Vallvé (el bateria dels Manel) dialoga amb la 

paraula. Anem a descobrir el valor de la victòria.

Ja feia temps que amb en Pol López par·
làvem d’Enric V. Després de la nostra 
bona entesa a Ivan i els gossos, i des que 
amb en Lluís Pasqual vam començar a 
compartir la idea de La Kompanyia Lliu·
re, vaig sentir que estava amb els millors 
companys de viatge per explicar la gran 
història d’Enric V. Però necessitava fer·ho 
partint dels seus primers passos com a 
príncep, relatats a Enric IV.
La història d’Enric és la d’un príncep allu·
nyat de la cort i amb companys de repu·
tació dubtosa, de qui ningú, ni tan sols 
el seu pare, no espera gran cosa com a 
futur rei. Encara jove, és coronat hereu 
d’una Anglaterra amb les arques buides. 

I atiat per l’església, decideix  emprendre 
una guerra per reclamar els antics drets 
dinàstics al tron de França. Tot i els pro·
nòstics en contra, la guanya i passa a ser 
considerat un heroi. Però què en treu, de 
la victòria?
L’èpica de la guerra, la derrota i el triomf 
inunden la nostra educació, l’oci, l’econo·
mia, la política i la vida pública. Per què 
ens atrau tant vèncer? Val la pena viure 
per guanyar? La victòria és un bon objec·
tiu comú? Ens hem de construir nosaltres 
mateixos a partir de la victòria sobre els 
altres? Què hi perdem i què hi guanyem 
en el camí del triomf? n
Pau Carrió

intèrprets Pep Ambrós, Laura Aubert, Javier Beltrán, Paula Blanco, Pau Carrió, Pol López, Albert Prat, Mima Riera, Maria Rodríguez, 
David Verdaguer i Arnau Vallvé / coproducció Teatre Lliure i Grec 2014 Festival de Barcelona 
Gràcia. De l’1 al 26 d’octubre / 20’30h. de dimecres a divendres / 17’30h. i 21h. dissabte / 18h. diumenge / 19'5q · 23q / en català

#enricv

SHAKESPEARE
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D’ENRIC V
VICTÒRIA

de WILLIAM SHAKESPEARE 
versió i direcció PAU CARRIÓ
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LINAPOLINA
concert de 

LINA SASTRI

En aquest concert explico la meva 
terra amb la seva música immortal, 
infinita, passant de les paraules a la 
música i a la dansa, en un flux de 
l’ànima que va i ve, com el mar. Torno 
a casa, però amb el bagatge de tots 
aquests anys que em fan mesclar 
instruments i notes sense cenyir-me 
als camins habituals, buscant sem-
pre noves vies per a la música, no 
tenint por de cantar la tradició sense 
limitar-m’hi, buscant el teatre en la 
música, mirant cada cançó com un 
moment d’emoció que s’ha de comu-
nicar amb la veu, amb el cant, amb 
el cos, amb el cor, amb l’ànima. La 
llibertat és la nota més bonica i me 
la concedeixo, és el regal més gran 
que em fa la música i per això la trio, 
avui més que mai, com una etapa im-
portant de la meva vida dedicada al 
teatre i a l’art. ©
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El meu nom s’acaba amb l’inici del nom 
de la meva ciutat, el nom de la meva ciu·
tat s’acaba amb l’inici del meu nom, el 
nom de la meva ciutat comença amb el 
final del meu nom, el meu nom comença 
amb el final del nom de la meva ciutat.
LinaNapoliLina. 
He provat de dir·lo com un únic so, i sem·
bla realment que digui, que canti, sem·
pre… Nàpols... sense fi, Nàpols, fins a 
l’infinit. Per això he volgut anomenar així 
aquest espectacle. 
Un recorregut per l’ànima de la dona, a tra·
vés de la música i el teatre, que apareix pri·
mer en alguns fragments extrets dels grans 
clàssics d’Eduardo De Filippo: de l’adoles·
cència difícil i noble de la Bonaria de Gli 
esami non finiscono mai a la Filumena de 
Filumena Marturano, que parla de la seva 
relació simple i concreta amb la fe, amb la 
vida, amb l’amor, més enllà de cap senti·
mentalisme o retòrica. Uns personatges que 
he interpretat en teatre. Després, acompa·
nyada d’aquests músics valuosíssims, arriba 
la música, els textos de grans poetes (com 
Di Giacomo, per exemple) de la mà de com·
positors il·lustres com ara Tosti, i finalment 
desemboca en l’homenatge al gran Toto 
amb la seva Malafemmena.
D’entre les peces cantades, Era de maggio, 
I’ te vurria vasa, O sole mio, Core ‘ngrato, 
Reginella, O surdato nnammurato, Passio-
ne, Tutta pe mme’, Tammurriata nera, Lo 
Guarracino, Torna a Surriento, Tarantella 
del Gargano, i alguna altra que es decidirà 
en directe... Una festa de teatre, música i 
poesia d’una gran tradició clàssica. n
Lina Sastri

NÀPOLS

Concert especialíssim, fet a la mida del Lliure, 
de la cantant i actriu napolitana Lina Sastri. I primera 
estança del trajecte artístic que ens ha de dur del 
Mediterrani a Buenos Aires. Una ocasió única per 
reconèixer en Nàpols la força d’una tradició comuna 
amb la veu exquisida d’una artista completa.

intèrprets Lina Sastri, Filippo d’Allio, Gaetano Desiderio, Gennaro Desiderio, Salvatore Minale, Sasà Piedepalumbo, Claudio Romano i Peppe Timbro 
producció Sastreria S.R.L.
Montjuïc. 4 d’octubre / a les 21h. / 24'5q · 29q / en italià sobretitulat en català

#linapolina
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EMILIA
creació i direcció 
CLAUDIO TOLCACHIR
Saltem de continent. L’Argentina aterra al Lliure 
amb Claudio Tolcachir, que ja ens va fascinar 
amb La omisión de la familia Coleman el 2009. 
Ara presenta un altre text seu que ens parla 
del paper clau de la infantesa en la comprensió 
i la gestió de les emocions. 

En aquesta història hi surt 
un home que va patir de 
manera malaltissa la 
seva infantesa, va viu·
re amb molt de dolor 
el rebuig del món i no·
més va rebre afecte de 
la seva mainadera.
Pot ser que un home que 
només hagi conegut l’amor 
contractat pugui considerar nor·
mal que les regles de l’amor impliquin 
pagar per l’afecte?
Aquest home és en Walter, que a força 
de passió, de treball i de recursos va 
construir el seu món adult. És una histò·
ria poblada de mentides, d’aquelles que 
es justifiquen per la supervivència de la 
família. A diferència d’altres personatges 
meus, aclaparats per la negació, aquests 
éssers són conscients i alhora víctimes 
de les seves mentides, però estan mas·
sa aterrits per trencar la petita estructura 
que han bastit. 
“Ningú no és tan pur, no existeix cap amor 
sense condicionaments” sosté el Walter 
intentant retenir la seva dona que se li es·
capa. Tothom s’estima per algun motiu. I 
aquest motiu no és sempre l’amor.
Es pot enllaçar amb el costum, la conve·
niència, el cansament, la culpa, la por de 
la soledat, l’esperança perduda, la mort 
que treu el cap.
Aquí ho sap tothom: el Walter ho va donar 
tot per tenir aquesta família, i no estimar 
qui ens ho ha donat tot pot ser molt do·
lorós. I assumir la mentida i trobar·se nu, 
encara pot ser·ho més.
Potser en aquesta història l’Emilia, la 
mainadera, és qui pot presumir d’una fi·
delitat amorosa indestructible: això forma 
part de la seva naturalesa i ho portarà a 
l’extrem del sacrifici tràgic.
Potser és la història dels nens·homes que 
necessiten mainadera.
Una història de perdedors, conscients 
i espantats de la seva condició. I d’una 
estructura social que grinyola. Que s’ha 
allunyat de la seva essència més simple. I 
que encara s’aferra, com pot, a una imat·
ge d’ella mateixa. n
Claudio Tolcachir

BUENOS AIRES

intèrprets Malena Alterio, David Castillo, Daniel Grao, Alfonso Lara i Gloria Muñoz / producció Producciones Teatrales Contemporáneas 
Montjuïc. Del 16 al 26 d’octubre / 20’30h. de dimarts a divendres / 21h. dissabte / 18h. diumenge / 22q · 29q / en castellà

#emilia
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repartiment en curs / producció Teatre Lliure
Montjuïc. 6 d’octubre / a les 20’30h. / 24'5q · 29q / en català

#loveshakespeare

LOVE FOR SHAKESPEARE
direcció LLUÍS PASQUAL

Nadie hubo en él; detrás de su rostro y de 
sus palabras, que eran copiosas, fantásticas 
y agitadas, no había más que un poco de frío, 
un sueño no soñado por alguien. Al principio 
creyó que todas las personas eran como él, 
pero la extrañeza de un compañero le reveló 
su error y le dejó sentir que un individuo no 
debe diferir de la especie. Alguna vez pen·
só que en los libros hallaría remedio para 
su mal y así aprendió el poco latín y menos 
griego de que hablaría un contemporáneo. 
A los veintitantos años fue a Londres. Ins·
tintivamente, ya se había adiestrado en el 
hábito de simular que era alguien, para que 
no se descubriera su condición de nadie; en 
Londres encontró la profesión a la que esta·
ba predestinado, la del actor, que en un es·
cenario, juega a ser otro, ante un concurso 
de personas que juegan a tomarlo por aquel 
otro. Las tareas histriónicas le enseñaron 
una felicidad singular, acaso la primera que 

conoció; pero aclamado el último verso y 
retirado de la escena el último muerto, el 
odiado sabor de la irrealidad recaía sobre él. 
Dejaba de ser Ferrex o Tamerlán y volvía a 
ser nadie. Acosado, dio en imaginar otros 
héroes y otras fábulas trágicas. Así, mien·
tras el cuerpo cumplía su destino de cuerpo, 
en lupanares y tabernas de Londres, el alma 
que lo habitaba era César, que desoye la ad·
monición del augur, y Julieta, que aborrece 
a la alondra, y Macbeth, que conversa en 
el páramo con las brujas que también son 
las parcas. Nadie fue tantos hombres como 
aquel hombre. A veces, dejó en algún reco·
do de la obra una confesión; Ricardo afirma 
que en su sola persona, hace el papel de 
muchos, y Yago dice “no soy lo que soy”. La 
identidad fundamental de existir, soñar y re·
presentar le inspiró pasajes famosos. Veinte 
años persistió en esa alucinación dirigida, 
pero una mañana lo sobrecogieron el hastío 
y el horror de ser tantos reyes que mueren 
por la espada y tantos desdichados amantes 

que convergen, divergen y melodiosamente 
agonizan. Resolvió la venta de su teatro y 
regresó al pueblo natal, donde recuperó los 
árboles y el río de la niñez y no los vinculó a 
aquellos otros que había celebrado su musa. 
Tenía que ser alguien; fue un empresario 
retirado que ha hecho fortuna y a quien le 
interesan los préstamos, los litigios y la pe·
queña usura. En ese carácter dictó el árido 
testamento que conocemos, del que deli·
beradamente excluyó todo rasgo patético o 
literario. Solían visitarle amigos de Londres, 
y él retomaba el papel de poeta. La historia 
agrega que, antes o después de morir, se 
supo frente a Dios y le dijo: “Yo, que tantos 
hombres he sido en vano, quiero ser uno y 
yo”. La voz de Dios le contestó desde un tor·
bellino: “Yo tampoco soy; yo soñé el mundo 
como tú soñaste tu obra, mi Shakespeare, 
y entre las formas de mi sueño estabas tú, 
que como yo eres muchos y nadie”. n
Jorge Luis Borges 
fragment d’El Hacedor

EVERYTHING AND NOTHING

paraules, paraules, paraules... i una comunitat d’espectadors al seu voltant que men-
gen, escolten, senten, beuen, miren, entomen, agraeixen, ploren, riuen, evoquen... 
paraules; paraules imaginades pel més Sant de tots els Laics, paraules que tenen 
formes, colors, relleus, grandesa i misèria... i que sobreviuen miraculosament a l’al-
químia de passar a una altra llengua, amb uns altres sons i uns altres sentiments, 
perquè aquestes paraules contenen totes els sentiments, i per tant totes les llen-
gües... paraules respirades per un home sol, un únic poeta, i que ja pertanyen a tota 
la humanitat... paraules que tornaran a ser vives gràcies a uns intèrprets que les ani-
ran desgranant com si fos l’aigua d’un riu purificador, perquè aquestes paraules quan 
es pronuncien amb veu alta es converteixen en totes les realitats possibles i acaben 
sempre fent-nos un bé, difícil d’explicar, però que tots podem sentir. n
Lluís Pasqual

UNA SESSIÓ ESPECIAL PER A UN DIA ESPECIAL. 
OBRIM LA RUTA SHAKESPEARE AMB UNA LECTURA ESCÈNICA 
D’ALGUNS TEXTOS QUE ENS TENEN L’ÀNIMA ROBADA. 
ESTEM ENAMORATS DEL BARD. I VOSALTRES?

SHAKESPEARE
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L’ENCARREGAT

L’encarregat, estrenada el 1960, va ser el primer 
èxit comercial del seu autor i des de llavors està 
considerada una de les seves obres mestres. Els 
tres personatges que hi apareixen i que, inconsci·
entment i subreptíciament, lluiten pel territori i pel 
poder, ens fan riure i ens foraden al mateix temps. n
Xicu Masó

“Exquisidesa a l’Espai Lliure.”
 Jose Carlos Sorribes, El Periódico

“No havia vist mai un Pinter tan 
ben llegit i escenificat. Quina 
autèntica i veritable meravella!!!”
 Joaquim Armengol, Núvol

“Magnífic espectacle el que acaba 
de dirigir Xicu Masó. Albert Pérez 
ofereix amb el seu vagabund 
la millor interpretació seva 
que recordo.” 
 Ramon Oliver, La Vanguardia/Què fem?

“L’atmosfera que es crea a l’Espai 
Lliure és perfecta: una amenaça 
disfressada de comèdia, la violència 
que només coneixen els clowns.”
 Juan Carlos Olivares, Ara

“Carles Martínez en un treball 
superlatiu. He vist moltes vegades 
‘The Caretaker’, però mai més ben 
servit que per aquest actor.”
 Marcos Ordóñez, El País

“La direcció d’actors de Xicu Masó 
resulta modèlica. Es treu de la 
màniga un trio d’asos i guanya la 
partida. Un Pinter estimulant.”
 Sergi Doria, Abc

“Si Albert Pérez està superb, 
Carles Martínez ens regala una 
composició orgànica i unes 
expressions d’enorme profunditat. 
Gran teatre. Gran funció. 
Imprescindible.”
 Santi Fondevila, Time Out

“Excel·lent joc d’equilibris. 
El treball dels actors amb la 
direcció de Xicu Masó és molt 
bonic, mesurat. No s’ho perdin!”
 Jordi Bordes, El Punt Avui

“Memorable!”
 Andreu Gomila, Time Out

L’ENCARREGAT
de HAROLD PINTER 
direcció XICU MASÓ
La temporada passada Xicu Masó ens va fer 
riure, esgarrifar i meravellar amb aquest text 
de Pinter. Una posada en escena mil·limètrica, 
d’una sensibilitat exquisida que va deixar gent 
al carrer amb ganes de veure-la. 
Per aquest motiu, la tornem a programar.

intèrprets Carles Martínez, Albert Pérez (resta de repartiment en curs) / producció Teatre Lliure 
Montjuïc/Espai Lliure. Del 8 al 26 d’octubre / 21h. de dimecres a divendres / 18h. i 21’30h. dissabte / 18’30h. diumenge / 22q · 29q / en català

#lencarregat

©
 R

O
S

 R
IB

A
S



13

d’INGMAR BERGMAN 
versió i direcció DANIEL VERONESE

SONATA DE

OTOÑOLa Charlotte és una pianista famosa. Un 
dia decideix anar a passar una temporada 
a casa de la seva filla. No s’han vist des 
de fa set anys. L’Eva, la filla, té quaranta 
anys i manté un cert ressentiment envers 
aquesta mare que mai no va prodigar 
amor a les seves filles. El seu marit, el 
Viktor, que és pastor protestant, serà tes·
timoni d’aquest retrobament.
Höstsonaten es va estrenar al cinema el 
1978 protagonitzada per Ingrid Bergman 
(en el seu últim paper cinematogràfic), 
Liv Ullmann i Halvar Björk. Posteriorment, 
se’n van fer moltes versions teatrals arreu 
del món. Veronese, que ja la va estrenar a 
l’Argentina, reproposa l’espectacle i torna 
a incidir en els sentiments més profunds 
de la relació entre mare i filla. n

BUENOS AIRES

intèrprets Cristina Banegas, Natacha Cordova, María Onetto i Luis Ziembrowski / producció Sebastián Blutrach
Montjuïc. Del 6 al 9 de novembre / 20’30h. dijous i divendres / 17’30h. i 21h. dissabte / 18h. diumenge / 22q · 29q / en castellà

#sonatadeotoño

UNA ALTRA FIGURA INDISCUTIBLE DE L’ESCENA ACTUAL 
ARGENTINA ÉS DANIEL VERONESE, DE QUI JA HEM VIST 
MITJA DOTZENA D’ESPECTACLES. VERONESE MIRA AL NORD 
I PORTA A ESCENA UNA PEÇA CLAU DE LA FILMOGRAFIA 
D’INGMAR BERGMAN. LA FAMÍLIA, EN CINEMA O EN TEATRE, 
POT PESAR IGUAL A ESTOCOLM QUE A BUENOS AIRES.

Però per què apareix de sobte 
Sonata de otoño i té l’aspecte que 
té, com un somni...? Possiblement 
aquest és l’error: hagués hagut de 
continuar essent un somni. No una 
pel·lícula de somnis, sinó un somni 
cinematogràfic: dos personatges. 
S’amaga alguna cosa misteriosa en 
la frase “la filla dóna a llum la mare”. 
Hi ha un sentiment que no vaig tenir 
forces de dur fins al final. La nit de 
l’absolució. n
Daniel Veronese ©

 C
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de HANOCH LEVIN direcció CARME PORTACELI
KRUM
EL CROSTA

Després de La nostra classe, Carme Portaceli 
ens obre la porta a Hanoch Levin, l’autor més 
important d’Israel, dramaturg, director i poeta. 
Un retrat irrevocable de la condició humana  
que traspassa totes les fronteres.

intèrprets Pere Arquillué, Rosa Boladeras, Ferran Carvajal, Lluïsa Castell, Jordi Collet, Gabriela Flores, Carme González, Oriol Guinart, Pepa López,  
Joan Negrié i Albert Pérez / coproducció Teatre Lliure, Factoria Escènica Internacional i Grec 2014 Festival de Barcelona
Gràcia. Del 13 de novembre al 7 de desembre / 20’30h. de dimarts a divendres / 21h. dissabte / 18h. diumenge / 22q · 29q / en català

#krum
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Krum (“crosta” en hebreu), l’antiheroi de 
Hanoch Levin, torna a casa amb la male·
ta buida després d’una llarga absència. 
No ha triomfat, no s’ha casat, no ha fet 
diners, no n’ha tret res.
Quan arriba a casa seva, aquell món que 
ell s’havia pintat interiorment, un món 
idíl·lic, és totalment diferent, sense som·
nis, paralitzat, apàtic. És com si, durant 
la seva absència, ningú no hagués fet ni 
un pas cap endavant, com si haguessin 
oblidat desenvolupar·se, avançar. 
La vida transcorre de petits successos en 
petits successos, no passa res important, 
responen només als impulsos dels naixe·
ments, casaments i funerals. Però d’entre 
aquests acompanyants, Krum (el crosta) 
és el més passiu, els altres es casen, els 
altres moren, els altres volen viure. Ell és 
com una mena d’espectador que s’ha per·
dut a si mateix i apareix de cop per poblar 
un món d’il·lusions.
Un ésser que veu el món com una posada 
en escena plena de les seves pors, de les 
seves fantasies. Un retrat impressionant 
i ple de sentit de l’humor d’un petit món 
poblat per tots nosaltres. n
Carme Portaceli

“La vida és a l’estranger. 

Jo no l’he trobada.”

Krum
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Aprofitant les funcions 

d’aquest espectacle, 

Òpera de Butxaca 

i Nova Creació organitza 

el taller seminari Òpera ara 

Més informació, a la pàgina 55

DINERS
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intèrprets Anna Alàs i Jové, María Hinojosa, Joan Ribalta, Víctor de la Rosa i Cèlia Torres /  
coproducció Òpera de Butxaca i Nova Creació, Teatre Lliure, Neuköllner Oper i Berliner Opernpreis – GASAG 
Montjuïc/Espai Lliure. Del 26 al 30 de novembre / 21h. divendres / 21’30h. dissabte / 18’30h. diumenge / 19'5q · 23q / 
multilingüe sobretitulat en català

#DidoAeneas

ÒPERA DE BUTXACA 
I NOVA CREACIÓ

DIDO RELOADED / 
GO, AENEAS, GO!

a aquest guardó es va estrenar també 
de forma independent el maig de 2014 
a la Russisches Haus für Wissenschaft 
und Kultur de Berlín, després d’una 
estada creativa de tot l’equip a la 
ciutat alemanya, i posteriorment ha 
fet una breu temporada a la mateixa 
Neuköllner Oper. 
En aquesta ocasió, presentarem 
el díptic junt per primera vegada i 
n’estrenarem un epíleg nou compost 
especialment, que tancarà el viatge 
dels dos protagonistes a l’avern.

Dido reloaded, es va estrenar de 
manera independent l’octubre de 
2013 a la Reial Acadèmia de Medicina 
de Barcelona i a la sala Berlanga de 
Madrid. A partir d’aquesta primera 
experiència, el mateix equip va voler 
seguir el camí d’investigació iniciat 
amb l’escriptura d’una continuació 
del projecte sota el títol Go, Aeneas, 
Go!. Aquesta segona part ha estat 
guardonada amb el primer premi del 
Berliner Opernpreis 14 organitzat per 
la Neuköllner Oper i GASAG. Gràcies 

Dido reloaded / Go, Aeneas, Go! és un 
projecte sorgit del laboratori d’escrip·
tura d’Òpera de Butxaca i Nova Creació 
(OBNC). Sota la direcció musical de Die·
go Martín Etxebarria, la composició resul·
tant (per a tres veus, electrònica, clarinet 
i violoncel) és una relectura en clau con·
temporània de la història de Dido i Ene-
es, que apareix al llibre IV de l’Eneida de 
Virgili, i que va inspirar l’òpera homònima 
de Henry Purcell. A partir d’aquesta peça 
clau del repertori líric barroc, considerada 
la primera òpera nacional anglesa, i amb 
la voluntat de ser una metàfora de la crisi 
europea actual, l’espectacle s’estructura 
en dues parts. 

A la primera, Dido reloaded, es mostren 
els dilemes de la protagonista femenina, 
líder d’un país europeu que viu en prò·
pia pell l’etern conflicte entre el desig i 
el deure de tot governant. La trobada de 
Dido i Enees suposa l’encreuament de ca·
mins entre dues cultures, i el seu conflic·
te d’amor sorgeix dels quefers polítics que 
van mes enllà dels seus propis anhels per·
sonals. Dido té por de lliurar el seu amor 
a Enees i que això afecti els seus deures 
com a dirigent.

A la segona, Go, Aeneas, Go!, se segueix 
el periple de l’heroi masculí, un funcio·
nari que lluita utòpicament per la idea 
d’Europa en un ambient poc favorable. 
L’Enees modern és un funcionari que, en 
pro d’una Europa unida, emprèn un viatge 
pels països de la Unió tot lluitant contra 
l’escepticisme amb què reben les seves 

idees fins i tot els països que en són apa·
rentment més adeptes.

Els déus mitològics ens queden ben lluny, 
però... no són els diners, els mercats, les 
expectatives de creixement o la prima de 
risc, el que ens fa tan vulnerables com els 
humans d’aquells relats? n

SIS CREADORS CONVOCATS PER L’OBNC, XAVIER BONFILL, 
RAQUEL GARCÍA-TOMÁS, JOAN MAGRANÉ I OCTAVI RUMBAU, 
HAN CREAT UNA ‘ÒPERA LÍQUIDA DE CAMBRA’ A PARTIR DEL MITE 
DE DIDO I ENEES. EN SIGNA LA DRAMATÚRGIA CRISTINA CORDERO 
I LA DIRECCIÓ ESCÈNICA, JORDI PÉREZ SOLÉ. 
ÒPERA CONTEMPORÀNIA PER A UNA EUROPA EN CRISI.
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de MOLIÈRE versió lliure i direcció MIGUEL DEL ARCO
MISÁNTROPO

Interrogants, crisis, inseguretats, emoció... 
així hem començat a abordar un text mí·
tic como El misantrop de Molière. Gratar, 
aprofundir, investigar. Fer·nos·el nostre. 
Perquè els personatges de Molière siguin 
un reflex dels homes i dones del segle 
xxi. I ho hem fet amb l’alegria de sentir 
Molière, autor, director, actor i empresari, 
al costat nostre: “Quan pinteu herois, feu 
el que vulgueu. Són retrats a pler, en els 
quals no es busca cap semblança, i només 
heu de seguir els trets d’una imaginació 
que alça el vol i que sovint abandona el 

que és cert per atrapar el que és merave·
llós. Però quan pinteu homes, s’ha de fer 
del natural. Es desitja que aquests retrats 
tinguin semblança, i no haureu fet res si 
no aconseguiu que s’hi reconegui la gent 
del vostre segle”. (La crítica de l’escola de 
les dones). Ho hem intentat. L’Alcestes, el 
nostre protagonista, vol, anhela viure en la 
veritat. Vol ser honest i sincer i que els 
altres ho siguin amb ell. Però, com qual·
sevol ésser humà, està carregat de contra·
diccions. Són aquestes contradiccions, i la 
seva incapacitat per trobar un terme mig 

L’any passat va ser un 
Ibsen i ara és el torn de 

Molière. Miguel del Arco 
signa aquesta versió  

d’El misantrop, 
un clàssic que continua 
qüestionant-nos què és 

l’honestedat. Amb humor 
i a un ritme vertiginós.
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que li permeti viure, allò que el porta a re·
tirar·se al desert pel qual clama des de la 
primera conversa amb el seu amic Filint.
L’Alcestes lliura una lluita desesperada 
que m’emociona profundament. Potser 
per la passió dels seus actes en una èpo·
ca laxa com la nostra, en què sembla que 

s’imposa el “tot s’hi val”. En la qual cada 
vegada costa més distingir què està bé i 
què està malament i, per tant, es difu·
mina la idea de llibertat. En què, a força 
de no voler que les coses siguin blanques 
o negres, tot s’ha tornat gris. L’Alcestes 
posa en perill la seva integritat per de·

fensar la veritat. Perquè no s’acomoda a 
la ficció imperant i perquè està disposat 
a perdre·ho tot per defensar allò en què 
creu. Potser té raó o potser no. Del que 
estic segur, desgraciadament, és que no 
conec gaires homes com ell. n
Miguel del Arco

intèrprets Israel Elejalde, Bárbara Lennie, José Luis Martínez, Miriam Montilla, Manuela Paso, Raúl Prieto, Cristóbal Suárez / col·laboració especial  
(veu del tema musical Quédate quieto) Asier Etxeandia / coproducció Kamikaze Producciones, Teatro Español de Madrid i Teatro Calderón de Valladolid
Montjuïc. Del 25 de novembre al 7 de desembre / 20’30h. de dimarts a divendres / 21h. dissabte / 18h. diumenge / 22q · 29q / en castellà

#misántropo
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LE VOCI
DI DENTRO
d’EDUARDO DE FILIPPO 
direcció TONI SERVILLO
L’HEU VIST EN CINEMA A LA GRANDE 
BELLEZZA I A VIVA LA LIBERTÀ. 
TONI SERVILLO ENS SERVEIX 
EDUARDO DE FILIPPO EN UNA 
HISTÒRIA D’ODI, ENVEJA, 
HIPOCRESIA I CORRUPCIÓ MORAL.

Conversa sobre Eduardo De Filippo 

amb Toni Servillo, moderat per Lluís Pasqual.

Més informació, pàg. 49

Le voci di dentro és l’obra amb què l’Eduardo, mantenint 
una atmosfera suspesa entre la realitat i la il·lusió, des·
grana de manera profunda i decidida les consciències 
culpables dels seus personatges i, per extensió, del pú·
blic. L’Alberto Saporito, el personatge principal, somia 
que han assassinat un amic seu i creu que els seus veïns  
han comès el crim de veritat. Aquest crim estableix 
els obscurs mecanismes de la sospita i l’acusació, fins  
arribar a l’autèntica “atomització d’una consciència cul·
pable”, de la qual l’Alberto Saporito és alhora testimo·
ni i còmplice tràgic, incapaç de fer res per redimir·se’n.  
L’Eduardo va escriure aquesta peça a les acaballes de la 
Segona Guerra Mundial, dibuixant amb precisió un declivi 
de valors que havia de retratar la societat mundial de les dè·
cades següents. I encara avui sembla que l’Alberto Saporito 
baixi de l’escenari i s’apropi als espectadors per dir·los que 
la història que explica els afecta, a ells, perquè tots som 
víctimes aclaparades per la indiferència d’un altre període 
de postguerra espiritual. n
Toni Servillo
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NÀPOLS

intèrprets Chiara Baffi, Antonello Cossia, Rocco Giordano, Lucia Mandarini, Gigio Morra, Vicenzo Nemolato, Francesco Paglino, Betti Pedrazzi, 
Maria Angela Robustelli, Marianna Robustelli, Marcello Romolo, Daghi Rondanini, Peppe Servillo i Toni Servillo /  
coproducció Piccolo Teatro di Milano-Teatro d’Europa, Teatro di Roma i Teatri Uniti 
Montjuïc. Del 10 al 13 de desembre / 20’30h. de dimecres a divendres / 21h. dissabte / 22q · 29q / en italià sobretitulat en català

#levoci
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RHUM
En Joan Montanyès ‘Monti’  

va deixar inacabat aquest projecte 
sobre la figura del mític pallasso 
Enrico Jacinto Sprocani ‘Rhum’.  

El seus companys de Monti & cia 
l’han volgut fer arribar a port.  

Per a nosaltres és un honor  
rebre’l a Gràcia.

Encara continuen vigents les notes d’en 
Monti sobre l’espectacle Rhum que s’ha·
via d’estrenar el 2013 a la Fira de Tàrre·
ga i un mes després al Teatre Lliure. En 
Monti les va escriure la primavera abans, 
quan va començar a moure el projecte i 
es va reunir amb mi per dirigir·lo. Amb la 
complicitat del seu tiet, l’actor Jordi Mar·
tínez, que va ser el seu primer carablanca 
a Monti & cia, la d’en Joan Arqué, que 
havia de ser el seu darrer carablanca a 
Rhum, i la d’altres amics i companys de 
viatge com el seu fidel contraugust, l’Oriol 
Boixader ‘Oriolo’, o els músics·clowns Pep 
Pascual, Roger Julià i Guillem Albà, em 
disposo a remuntar l’espectacle de zero. 
Es continua dient Rhum perquè conserva 
l’esperit del muntatge que havia de ser. 
Perquè Rhum és el personatge sobre el 
qual s’inspira l’espectacle, un personatge 
absent. 

Hi som els mateixos que hi érem, i hem 
convidat alguns amics i persones prope·
res a Monti & cia a acompanyar·nos en 
aquest viatge: un homenatge al món del 
circ i a la figura del pallasso fet des de 
la tendresa, la poètica, la sensibilitat, la 
musicalitat, el gamberrisme i la bogeria 
que l’animeta del Monti posava a cadas·
cun dels seus espectacles. I sobretot, 
amb un gran respecte cap el llegat que ha 
deixat en Joan Montanyès Martínez a les 
arts escèniques d’aquest país, adaptant 
les entrades clàssiques i altres números 
de pallassos als nostres temps i al nostre 
idioma.
Rhum té vida pròpia, llarg recorregut i vo·
luntat de viatjar i de fer bolos. Per això 
recuperem per a aquest espectacle la 
companyia que en Monti va crear. Llarga 
vida a Monti & cia. n
Martí Torras Mayneris

Rhum & Cia fa anys que no treballen 
i ningú no els crida per anar a actuar 
enlloc. Els seus pallassos malviuen 
al magatzem de la companyia i un 
bon dia reben una trucada inespera-
da... És en Rhum. 
Té un bolo. Ha trobat un bolo. Hi ha 
bolo, sí... d’un dia per l’altre. 
Tots els membres de la companyia 
es mobilitzen: treuen la pols dels 
instruments, les arnes dels vestits i 
assagen l’espectacle que els va fer 
famosos. 
Però tenen un problema: en Rhum 
no vindrà a fer la funció i no tenen 
August.
O més aviat en tenen dos, de pro-
blemes: hi ha dos carablanques a la 
companyia i la pista de circ és massa 
petita per a tanta intel·ligència. 
Un dels dos haurà de deixar de ser 
el pallasso llest i haurà de posar-se 
el nas vermell.

intèrprets Guillem Albà, Joan Arqué, Roger Julià, Jordi Martínez i Pep Pascual amb la col·laboració especial d’Oriol Boixader ‘Oriolo’ / 
coproducció Velvet Events i Grec 2014 Festival de Barcelona 
Gràcia. Del 17 de desembre al 4 de gener / 20’30h. de dimarts a divendres / 17’30h. i 21h. dissabte / 18h. diumenge / 9q · 23q / 
espectacle de circ en català

#rhum
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de JOAN MONTANYÈS ‘MONTI’, 
MARTÍ TORRAS MAYNERIS i JORDI MARTÍNEZ
direcció MARTÍ TORRAS MAYNERIS

©
 D

A
VI

D
 R

U
A

N
O

 



24

©
 A

D
R

IA
N

A
 N

A
D

A
L



25

#pulmons

PULMONS
de DUNCAN MACMILLAN 
direcció MARILIA SAMPER
Carlota Olcina i Pau Roca es plantegen tenir un fill. 
La peça del britànic Duncan Macmillan, Premi CBS 
al text més destacat i guanyadora de l’Off West 
End, torna als escenaris barcelonins. 
Fer o no fer una persona, aquest és el dilema.

intèrprets Carlota Olcina i Pau Roca / producció Sixto Paz Produccions 
Montjuïc/Espai Lliure. Del 7 al 18 de gener / 21h. de dimecres a divendres / 18h. i 21’30h. dissabte / 18’30h. diumenge / 19'5q · 23q / en català

“Podria volar a Nova York i tornar cada dia 
durant set anys i tot i així no estaria deixant 
una petjada de carboni tan gran com si tin·
gués un fill. Deu mil tones de CO2. Aquest és 
el pes de la Torre Eiffel. Estaria donant a llum  
la Torre Eiffel.”
En un moment d’ansietat global, terrorisme, 
canvi climàtic i inestabilitat política, una jove 
parella contempla tenir un fill. Si s’ho pensen 
massa, no ho faran mai. Però si no s’ho pen·
sen bé, podria ser un desastre. Volen tenir un 
fill basant·se en les raons correctes però… 
quines són les raons correctes? I què serà el 
primer que es destruirà, el planeta o la relació?
L’obra de Duncan Macmillan dóna veu, a tra·
vés de dos personatges imperfectes però pro·
fundament humans, a una generació per a la 
qual la incertesa és una forma de vida. n

Pulmons és la història d’una 
conversa. Un dia, tot comprant 
mobles, una parella es troba in-
esperadament discutint si hauri-
en de començar a intentar tenir 
fills o no. Sóc una bona persona? 
Seré un bon pare? Quina mena 
de món heretaran els nostres 
fills? És intel·ligent o necessa-
ri dur al món encara una altra 
persona? Com més intel·ligents 
som, més difícils són de con-
testar aquestes preguntes i més 
ridículs semblem per intentar 
bregar-hi. Vaig escriure aquesta 
obra com un repte i també com 
un regal per als actors. n
Duncan Macmillan
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#elreilear

Algú ha escrit que El rei Lear és la versió no 
religiosa, és a dir humana, de la suma del 
llibre de les Lamentacions de Jeremies i el 
llibre de Job, que llegim a la Bíblia. Cada ve·
gada que, com a espectadors, acompanyem 
les desventures del vell rei, ens emocionem 
i se’ns encongeix el cor davant de la misè·
ria i la grandesa que poden habitar al mateix 
temps les nostres ànimes. Grandesa i misèria 
de l’art, en aquest cas del teatre, que ens fa 
sensibles davant d’una representació i insen·
sibles a les mateixes escenes que la vida ens 
mostra diàriament de tant a prop que en po·
dem sentir fins l’olor de marcit. Acostumats 
a viure envoltats de tòpics i de llocs comuns 
que amaguen les realitats més concretes i 
palpables de la nostra existència, aquesta 
catedral del teatre i de la poesia ens col·loca 
al davant d’una veritat difícil d’acceptar, però 
tan certa com terrible: l’amor és un motor, 

potser el motor de la nostra vida, i sense ell 
seríem eixorcs, orfes. És cert. Però l’amor no 
fa desaparèixer la crueltat ni la vilesa ni la 
indiferència, que també es troben a l’arrel 
més profunda del nostre esperit, capaç de 
provocar el dolor més insuportable a qualse·
vol dels nostres semblants, fins i tot dels més 
propers, pares, fills, germans...
Quan un teatre decideix encarar el repte i 
la responsabilitat artística de muntar El rei 
Lear vol dir que és un teatre (artistes i es·
pectadors) que ha arribat a la seva majoria 
d’edat i que ha perdut, encara que sigui du·
rant un espai de temps curt, la por d’enfron·
tar·se a la seva veritable imatge, reflectida 
sense compassió pel més gran dels poetes 
dramàtics de tots els temps, aquell a qui 
tornem cada vegada per veure i comprovar 
de quina matèria estem fets els humans. n
Lluís Pasqual

intèrprets Marcel Borràs, Jordi Bosch, Jordi Collet, Laura Conejero, Núria Espert, Francesc Garrido, Míriam Iscla, Teresa Lozano, Ramon Madaula,  
Julio Manrique, Òscar Rabadan, Andrea Ros i David Selvas (resta de repartiment en curs) / producció Teatre Lliure 
Montjuïc. Del 15 de gener al 22 de febrer / 20’30h. de dimarts a divendres / 21h. dissabte / 18h. diumenge / 22q · 29q / en català

SI AMB L’AMOR N’HI HAGUÉS PROU...

LEAR
NÚRIA ESPERT ÉS LEAR DIRIGIDA PER LLUÍS PASQUAL.  
QUI, SI NO, PODRIA ALÇAR-SE FENT EL REI DE SHAKESPEARE 
MÉS TERRIBLE I FASCINANT DE TOTS?

EL REI

Marcel Borràs

Francesc Garrido

Jordi Collet

Teresa Lozano

Jordi Bosch

Míriam Iscla

Laura Conejero

Ramon Madaula

Julio Manrique

Òscar Rabadan

Andrea Ros

David Selvas

de WILLIAM SHAKESPEARE 
direcció LLUÍS PASQUAL
direcció musical DANI ESPASA
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SHAKESPEARE
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ALBERTO SAN JUAN I JORDI CASANOVAS  
PORTEN A ESCENA EL CAS BÁRCENAS.  
SERIA UNA GRAN FARSA SI NO FOS QUE ÉS REAL.

15 de juliol del 2013. Bárcenas i 
Ruz es tornen a trobar. Nervis i ex·
pectatives a l’Audiència Nacional. 
Luis Bárcenas fa tres setmanes que 
ha ingressat al centre penitenciari 
de Soto del Real per ordre del jutge 
Pablo Ruz. Bárcenas prestarà decla·

ració per desmentir el que ha afir·
mat en declaracions anteriors. Ruz 
es convertirà en blanc de totes les 
mirades. Tot allò que diguin avui en 
aquesta sala de l’Audiència Nacional 
podria fer trontollar tot un partit i tot 
un govern. O potser no. n

intèrprets Pedro Casablanc i Manolo Solo / coproducció Teatre Lliure i Teatro del Barrio 
Montjuïc/Espai Lliure. Del 16 al 21 de desembre / 21h. de dimarts a divendres / 18h. i 21’30h. dissabte / 18’30h. diumenge / 19'5q · 23q / 
en castellà

#RuzBarcenas

Aquest text és una dramatúrgia a partir de la 
transcripció de la declaració que Luis Bárce-
nas va fer davant del jutge Pablo Ruz el dia 15 
de juliol del 2013 a l’Audiència Nacional. No 
s’hi ha afegit cap informació que no contingui 
la transcripció. Només se n’han modificat, re-
tallat o reestructurat alguns fragments. Totes 
i cada una de les paraules i dels noms que es 
diuen i es poden sentir en aquest espectacle 
es van dir i es van poder sentir el 15 de juliol 
del 2013 a l’Audiència Nacional.

DINERS

de JORDI CASANOVAS direcció ALBERTO SAN JUAN
RUZ-BÁRCENAS
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Mi gran obra ve acompanyat de la instal·lació  
Hekinah Degul, les mateixes paraules que els ha-
bitants de Lil·liput cridaven a Gulliver quan es va 
despertar. Una escena itinerant interactiva, en la 
qual uns minúsculs habitants proposen accions 
al visitant que el poden fer rumiar alguns aspec-
tes dels seus valors i comportaments.

creació i direcció DAVID ESPINOSA
MIGRANOBRA

David Espinosa ens presenta un espectacle  
de gran format a escala petita. Juguem amb la falta 
de pressupost, la precarietat i l’opulència?

Mi gran obra és el que jo faria si tingués un 
pressupost il·limitat, el teatre més gran del 
planeta, tres·cents actors en escena, una 
orquestra militar, una banda de rock, ani·
mals, cotxes i un helicòpter. Mi gran obra 
és una utopia. La realitat en què sempre 
ens hem mogut com a artistes es carac·
teritza per la precarietat i l’escassetat de 
mitjans, i precisament en els nostres tre·
balls sempre hem posat l’accent en això: 
enginyar mecanismes per resoldre la falta 
de recursos, convertir la necessitat en vir·
tut, subratllar les carències per potenciar el 
fracàs com a interès i motor de la creació.  
Per això, ara que som en una situació so·
cioeconòmica complicada en la qual molt 
pocs es poden permetre aquest luxe, ens 
sembla el moment idoni per abordar el 
nostre primer gran projecte, un projecte 
ambiciós. A Mi gran obra ens plantegem 
construir un espectacle de gran format sen·
se estalviar despeses, desenvolupar totes 
les idees que tinguem per més cares que 
puguin ser, amb material i amb un equip 
artístic il·limitat. Però és clar, amb un lleu 
matís: a escala. És a dir, pensant en gran i 
fent·ho en petit, fent servir plantejaments i 
tècniques pròpies d’un arquitecte. 
Tot continuant el nostre qüestionament 
dels límits de la teatralitat i aprofundint 
en l’interès de projectes anteriors sobre 
la idea de representació, en aquesta obra 
intentem generar una situació que posi 
en qüestió el sentit dels grans projectes, 
d’aquesta mena de creacions artístiques 
que mouen pressupostos alts i d’un veri·
table valor cultural rarament demostrable: 
obres faraòniques, molt efectistes i poc 
honestes, carregades d’ornaments però 
buides de contingut. El resultat és un joc 
formal d’on neixen diverses narratives no 
lineals, que són un retrat de la societat en 
què vivim i que contenen metàfores que 
cada espectador interpreta a la seva ma·
nera. Imatges, accions i escenes bastant 
concretes, que no segueixen cap argu·
ment ni tenen cap intenció discursiva. n
David Espinosa

DINERS

intèrprets David Espinosa i cia. Hekinah Degul / coproducció El Local Espacio de Creación i el Centre d’Arts Escèniques de Terrassa 
Montjuïc/Sala de lectura. Del 20 al 25 de gener / 10’30h. de dimarts a dijous (funcions escolars) / 18’30h. de dijous a dissabte / 16h. diumenge / 
15q / en castellà

#migranobra

Mi gran obra ve acompanyat de la instal·lació  
Hekinah Degul, les mateixes paraules que els ha-
bitants de Lil·liput cridaven a Gulliver quan es va 
despertar. Una escena itinerant interactiva, en la 
qual uns minúsculs habitants proposen accions 
al visitant que el poden fer rumiar alguns aspec-
tes dels seus valors i comportaments.
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AMERICÀ
SOMNI

a partir 
d’ARTHUR MILLER

EUGENE O’NEILL
WILLIAM SAROYAN

JOHN STEINBECK
TENNESSEE WILLIAMS

dramatúrgia i direcció 
ORIOL TARRASÓN 

cies.
LES ANTONIETES

LA KOMPANYIA LLIURE
D’esquerra a dreta i de dalt a baix

Bernat Quintana, Javier Beltrán, 

Mireia Illamola, Mima Riera, 

Pep Ambròs, David Verdaguer, 

Paula Blanco, Anabel Castan, 

Oriol Tarrasón, Pol López, 

Laura Aubert i Arnau Puig
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Les Antonietes i La Kompanyia 
Lliure s’han ajuntat per fer  
la travessa dels grans autors 
dramàtics nord-americans  
del segle xx. A Amèrica  
tothom pot triomfar,  
si no el desperten del somni.

Durant els anys 20, els Estats Units 
d’Amèrica van viure un decenni d’es·
plendor econòmic i social que es 
va acabar coneixent com ‘El somni 
americà’. Aquesta expressió ve a dir 
que qualsevol persona que treballi 
durament i amb perseverança, pot as·
cendir en l’escala social fins el límit 
que ella mateixa es proposi. Gairebé 
cent anys després, aquesta definició 
s’ha allotjat al subconscient de la nos·

tra societat amb tal força que l’èxit 
sembla ser la única opció vàlida per a 
tots els ciutadans del món. 
Però què passa amb tots aquells que 
rebutgen aquest somni d’èxit individu·
al i persegueixen un somni més petit i 
col·lectiu, fet a mida, un somni en el 
qual creure sense la necessitat d’estar 
eternament adormits? Hi ha lloc per a 
ells al nostre món? n
Oriol Tarrasón

intèrprets Pep Ambrós, Laura Aubert, Paula Blanco, Javier Beltrán, Anabel Castan, Mireia Illamola, Pol López, Arnau Puig, Bernat Quintana, 
Mima Riera i David Verdaguer / producció Teatre Lliure 
Gràcia. Del 29 de gener a l’1 de març / 20’30h. de dimecres a divendres / 17’30h. i 21h. dissabte / 18h. diumenge / 19'5q · 23q / en català

#somniamerica
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MIRALLS
JUAN CARLOS MARTEL  

PORTA A ESCENA 
LA NORD-AMERICANA  

ANNIE BAKER EN UNA DE  
LES 10 MILLORS PECES  

DEL 2009 SEGONS EL NEW 
YORK TIMES, EL TIME OUT  

I EL NEW YORKER,  
I PREMI OBIE 2010  

AL MILLOR TEXT TEATRAL 
NOU. CONTEMPORÀNIA, 

ABSORBENT, TENDRA 
I DIVERTIDA.

Avui he llegit Circle Mirror Transformation  
de l’Annie Baker. M’impressionen els  
seus silencis. 
Com pot ser que una dramaturga tan jove 
hagi sacsejat el panorama teatral dels 
Estats Units amb una obra aparentment 
tan simple com una classe de teatre? I és 
que l’obra de l’Annie és això, unes classes 
de teatre amb gent que, per un motiu o 
altre, necessita expressar·se de manera 
poc habitual per sortir del punt on han 
arribat sense saber com. Una comèdia 
que utilitza el teatre com a teràpia 
indirecta. 
No entraré en les metàfores del teatre 
com a mirall. És un fet. O en el poder del 
teatre per transformar i transformar·se, 
per esdevenir persones millors o per cons·

tatar, en un art col·lectiu i efímer, que es·
tem de pas i que, tot i així, no estem sols 
al món. No hi entraré i… ja hi he entrat. 
Crec que les obres parlen per elles matei·
xes, el text, els actors, l’espai, les llums, 
el teatre on es fa… parlen. Parlen els ac·
tes més que les paraules, per efímers que 
siguin els uns o esdrúixoles les altres. I 
entenc un cop més l’Annie que no vol par·
lar, i que només vol escriure i que es facin 
les seves obres. 
Espero que qui vingui a veure l’obra, si 
tinc la sort de poder·la dirigir, en gaudeixi 
i vegi el poder i la necessitat de l’existèn·
cia de tota la gent que es dedica, d’una 
manera o una altra, a fer teatre en totes 
les seves formes. n
Juan Carlos Martel Bayod

JOC DE
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d’ANNIE BAKER
direcció 
JUAN CARLOS MARTEL BAYOD

intèrprets Aina Clotet, Eduard Farelo, Amparo Fernández, Jordi Martínez i Elena Tarrats / producció Teatre Lliure 
Montjuïc/Espai Lliure. De l’11 de febrer al 15 de març / 21h. de dimecres a divendres / 18h. i 21’30h. dissabte / 18’30h. diumenge / 
22q · 29q / en català

#jocdemiralls

D’esquerra a dreta

Jordi Martínez, 

Amparo Fernández, Aina Clotet,  

Juan Carlos Martel, 

Elena Tarrats i Eduard Farelo. 

Cinc persones que se senten 

perdudes participen  

en unes classes de teatre  

en un centre cívic.  

Busquen alguna cosa que 

doni sentit a les seves vides.  

Sis setmanes fent teatre 

els faran canviar?

He volgut mostrar la bellesa i la no-
blesa de la gent quan es llança amb 
seriositat i naturalitat a fer alguna 
cosa, encara que sigui una recrea-
ció terapèutica. Jo odio el noranta 
per cent de les paraules que dic i 
penso que, en bona part, això em 
fa ser dramaturga. La manera com 
parlem, la trobo fins i tot dolorosa: 
no sonem mai tal com voldríem. 
Sempre ens aturem enmig d’una 

frase perquè ens fa pànic dir alguna 
inconveniència. Parlar és una mena 
de misèria. I suposo que em conso-
la trobar els ritmes i la poesia ac-
cidental en els intents inadequats 
de tothom per expressar els seus 
pensaments. Tots vivim cada dia, 
en una mena de silenci, el patiment 
d’intentar comunicar als altres què 
volem i què pensem. n
Annie Baker
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L’actriu Blanca Portillo protagonit·
za una audaç revisió de la figura de 
Maria de Natzaret, convertida en 
una simple camperola a qui han pres 
l’únic fill a causa d’una decisió divina 
que no comprèn. L’irlandès Colm Tói·
bín ens ofereix aquest sorprenent mo·
nòleg teatral amb una Maria pagana 
que passa els seus últims dies a Efes, 
turmentada per l’odi terrible que s’ha 
desfermat en contra de Jesús i vigila·
da pels deixebles del seu fill. Ella sap 
que n’hi ha algun que escriu menti·
des, per això ens vol explicar què va 
passar realment.
El director Agustí Villaronga porta a 
escena la història en un muntatge 
que recupera la cara més humana de 
la mare de Déu, una dona que ens 
mostra un calidoscopi d’emocions 
mentre reviu els fantasmes del passat 
a les portes de la mort.
L’artista Frederic Amat signa l’esce·
nografia del muntatge, que compta 
amb música de la compositora i can·
tant australiana de Dead Can Dance 
Lisa Gerrard. n

EL TESTAMENTO DE

MARÍA
AGUSTÍ VILLARONGA, FREDERIC AMAT I BLANCA PORTILLO RELATEN 
LA HISTÒRIA DE JESÚS SEGONS LA SEVA MARE. UN EVANGELI PAGÀ.

a partir de la novel·la homònima de COLM TÓIBÍN
direcció AGUSTÍ VILLARONGA

intèrpret Blanca Portillo / coproducció Testamento de María S.L., Grec 2014 Festival de Barcelona, Centro Dramático Nacional 
i Avance - Producciones Teatrales
Montjuïc. Del 5 al 22 de març / 20’30h. de dimarts a divendres / 21h. dissabte / 18h. diumenge / 22q · 29q / en castellà

#testamentodemaria
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EL REPORTAJE
de SANTIAGO VARELA direcció HUGO URQUIJO

intèrprets Tony Chávez, Federico Luppi i Martín Urbaneja / producció Ciclo Nuestro Teatro 
Gràcia. Del 16 al 18 de març / 20’30h. de dilluns a dimecres / 24'5q · 29q / en castellà

#elreportaje

El degà de l’escena argentina, Federico Luppi, encarna un general de 
la dictadura militar implicat en l’incendi del teatre El Picadero el 1981. 
Un monòleg que ens mostra com funciona el pensament autoritari.  
El de llavors i el de sempre.

BUENOS AIRES

El reportaje, de Santiago Varela, ens acos·
ta al moment de preparació d’una entre·
vista televisiva a un exgeneral de la Nació 
Argentina, que s’ha de fer a la presó on 
compleix condemna per haver participat 
en la brutal dictadura genocida que va as·
solar l’Argentina a partir del 1976.
L’interès del programa rau en fer·li explicar 
com va participar en activitats de censura 
en l’àmbit cultural i, més concretament, en 
l’incendi del teatre El Picadero de Buenos 
Aires, que es va cremar una nit de finals de 
juliol del 1981. 
En aquest teatre, un grup d’autors, di·
rectors, escenògrafs i tècnics acabava 
d’estrenar un cicle de peces de mitja hora 
cada una, que es feien en sèries de tres 
cada dia de la setmana, fins a un total de 
vint·i·una. El cicle es va anomenar Teatro 
Abierto i anys després va acabar essent 
una icona de la resistència cultural durant 
la dictadura. 
En homenatge a aquest cicle, la Secretaría 
de Cultura de la Presidencia de la Nación 
va organitzar el 2013 el concurs de drama·
túrgia Nuestro Teatro. Les obres guanyado·
res, agrupades també de tres en tres, es 
van programar durant sis mesos amb el 
mateix esperit de llibertat creativa que el 
de Teatro Abierto al nou El Picadero, inau·
gurat el 2012. El reportaje acompanyava 
Padre e hijo, contemplando la sombra de 
un día, de Luis Gabriel Cano i El cruce, far-
sa sindicalista, de Fabricio Rotella. n
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DOLORE

SOTTO
CHIAVE

d’EDUARDO DE FILIPPO
direcció FRANCESCO SAPONARO

Aquesta peça en un acte va néixer per a 
la ràdio el 1958 i es va dur a escena per 
primera vegada el 1964. La trobada en·
tre Francesco Saponaro –coneixedor de 
la dramatúrgia napolitana de Scarpetta a 
Moscato, director d’Io, l’erede de De Fi·
lippo al CDN el 2011 i director de la versió 
italiana de Plou a Barcelona de Pau Miró– 

Rocco Capasso, que fa d’enginyer a Sardenya, 
torna de sobte a casa de la seva germana Lucia. 
Ella fa onze mesos que s’ocupa d’Elena, la dona 
d’ell, que està a les acaballes. Lucia li impedeix 
veure-la; diu que l’emoció la podria matar. Rocco, 
exasperat per la durada de l’agonia, entra violen-
tament a l’habitació d’Elena i, per gran sorpresa 
seva, troba la cambra buida. Lucia li confessa que 
la seva dona va morir fa temps, però que li ha estat 
amagant la veritat per no provocar-li aquest dolor. 
Rocco s’enfurisma perquè fa temps que s’estima 
una altra dona, amb qui aviat tindrà un fill però 
que, cansada d’esperar, ha decidit anar-se’n amb 
un altre. A Rocco, li han pres la pena i el dol. Men-
trestant, els veïns comencen a arribar per donar-li 
el condol.

i la jove companyia siciliana Carullo·Mina·
si –premi Scenario a l’Ustica 2011, premi 
In Box 2012 i premi internacional Teresa 
Pomodoro 2013 per Due passi sono– ha 
fet possible aquest muntatge. Compten, a 
més, amb Luciano Saltarelli, un intèrpret 
d’una gran varietat de matisos grotescos 
en humor negre.

El director napolità 
Francesco Saponaro 
dirigeix un De Filippo 
insòlit amb la companyia 
revelació del panorama 
sicilià: una comèdia 
breu poc habitual als 
escenaris, carregada 
d’humor negre.

intèrprets Giuseppe Carullo, Cristiana Minasi i Luciano Saltarelli / coproducció Teatri Uniti, Compagnia Carullo-Minasi, Napoli Teatro Festival Italia  
i Università della Calabria 
Gràcia. Del 6 al 8 de març / 20’30h. divendres / 17’30h. i 21h. dissabte / 18h. diumenge / 22q · 29q / en italià sobretitulat en català

#dolorechiave

NÀPOLS

Dolore sotto chiave parteix d’una 
intensa inspiració pirandelliana. El 
tema de la mort és una amenaça 
silenciosa, i el dolor del dol s’amaga 
i se sufoca en un joc subtil de 
xantatges i sobreentesos. Un original 
curtcircuit entre Nàpols i Sicília. n
Francesco Saponaro
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MANCA SOLO LA

DOMENICA
MANCA SOLO LA

DOMENICA
a partir de la novel·la Pazza è la luna 
de SILVANA GRASSO
adaptació i direcció LICIA MAGLIETTA

Una dona siciliana, Borina Serrafalco, no 
gaire bonica i que sembla que es que·
darà per vestir sants, es veu obligada a 
casar·se amb Liuzzo Cataldo, un ebenista 
que té un èczema repugnant. “De dot, tots 
dos van dur els seus defectes”, explica la 
narradora, Licia Maglietta, abans d’entrar 
en el paper de Borina. Liuzzo, però, ha 
d’emigrar a Austràlia i mai més no torna 
a donar senyals de vida. Borina, una dona 
sola en un poble de Catània, insignificant, 
sense identitat, decideix construir·se’n 
una: serà la vídua de sis homes –sis vides 
diferents–, un per a cada dia de la set·
mana, cada un enterrat en un cementiri 
diferent. Només li falta el diumenge... n

LA MAGNÍFICA ACTRIU LICIA MAGLIETTA I UN ACORDIONISTA. 
TOTS DOS, AL SERVEI DE LA HISTÒRIA DE BORINA SERRAFALCO, 
UNA DONA LLETJA I VITAL. UN ESPECTACLE BASAT EN UN RELAT 
DE L’ESCRIPTORA SICILIANA SILVANA GRASSO QUE PARLA  
DE DONES I D’HOMES I QUE NO HA PARAT DE FER GIRA.

intèrprets Licia Maglietta i Vladimir Denissenkov / producció Teatri Uniti 
Gràcia. De l’11 al 15 de març / 20’30h. de dimecres a divendres / 17’30h. i 21h. dissabte / 18h. diumenge / 22q · 29q / 
en italià sobretitulat en català

#mancadomenica

NÀPOLS
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Si no ho recordo malament, vaig llegir El 
curiós incident del gos a mitjanit el mateix 
any de la seva publicació, el 2003. Era 
una novel·la curta, amb un títol estrafolari 
(una cita, de fet, del Sherlock Holmes de 
Conan Doyle), signada per un autor an·
glès de qui mai havia sentit a parlar, ano·
menat Mark Haddon. A la solapa interior 

de la portada vaig llegir que l’autor, a més 
de novel·lista, era professor d’educació 
especial i treballava amb nens i adoles·
cents amb diferents tipus de trastorns, 
especialment els anomenats trastorns de 
l’espectre autista. També vaig llegir que 
el protagonista de la novel·la, tot i no 
especificar·se en cap moment del relat, 

presentava algunes de les característi·
ques pròpies de l’anomenada síndrome 
d’Asperger, un trastorn del qual jo, ales·
hores, tampoc no en sabia res. La història 
del jove Christopher Boone em va arribar 
a l’ànima, em va trencar el cor i va ingres·
sar a la llista d’aquells petits grans llibres 
que ja mai més oblidaré.
Gairebé deu anys més tard, l’agost del 
2012, el National Theatre estrenava a 
Londres una adaptació de la novel·la sig·
nada per Simon Stephens, un autor vin·
culat al Royal Court londinenc i un dels 
meus dramaturgs anglesos contempora·
nis més admirats. Gairebé abans de llegir 
la seva versió, ja estava convençut que 
mouria cel i terra per mirar de portar·la a 

Adaptació teatral de la famosa novel·la 
de Mark Haddon premi Whitbread 
2003, premi Guardian Prize, premi 
Commonwealth Writers, amb més de  
2 milions d’exemplars venuts el primer 
any i considerada una de les 5 millors 
novel·les juvenils pels votants de la 
campanya d’alfabetització de la BBC. 
El protagonista és un noi de 15 anys,  
“un matemàtic amb alguns problemes  
de conducta”, que s’enfronta a un 
misteri per resoldre. Britànic 100% 
sota la direcció de Julio Manrique.

a partir de la novel·la de MARK HADDON 
adaptació SIMON STEPHENS 

direcció JULIO MANRIQUE

EL CURIÓS INCIDENT

GOSDEL

A MITJANIT
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cel, de nit, imaginant que algun dia viat·
jarà per l’univers dins d’una nau espacial.
En Christopher Boone és un noi diferent. 
La gent el confon sovint, perquè sovint 
sembla que les persones tenen la mania 
de dir coses diferents d’allò que en reali·
tat estan dient.
En Christopher Boone, com un petit Sher·
lock Holmes, s’entestarà a resoldre el 
misteriós assassinat d’en Wellington, el 
gos dels seus veïns.

escena a la nostra ciutat. Per què? Perquè 
la història que explica en Mark Haddon, 
i que adapta en Simon Stephens, a més 
de ser trepidant i divertida i sorprenent 
i tensa i personal i alhora transparent i 
enigmàtica i alhora única i “per a tots els 
públics”, és una història que, escrita des 
del cor, arriba directament al cor.
En Christopher Boone és un noi extraor·
dinari. És extraordinàriament intel·ligent, 
li agraden les matemàtiques i observar el 

En Christopher Boone, com un petit Ulis·
ses, s’atrevirà a creuar, per primer cop, 
l’oceà de pors i obstacles i confusió i so·
roll que el separen del món i agafarà un 
tren, per primera vegada a la seva vida, 
per tal d’arribar a Londres fugint d’una 
mentida. 
En Christopher Boone és el meu heroi. Un 
d’ells, almenys. I espero que passi a ser·
ne, també, un dels vostres. n
Julio Manrique

intèrprets Mireia Aixalà, Ivan Benet, Xavi Boada, Cristina Genebat, Pol López, Marta Marco, Norbert Martínez i Xavi Ricart / producció Teatre Lliure 
Gràcia. Del 9 d’abril al 10 de maig / 20’30h. de dimarts a divendres / 21h. dissabte / 18h. diumenge / 22q · 29q / en català 
aquesta peça es presenta gràcies a la gentilesa de Warner Bros. Entertainment.

#curiosincident

D’esquerra a dreta i de dalt a baix

Marta Marco, Xavi Ricart, Norbert Martínez, 

Xavi Boada, Mireia Aixalà, Cristina Genebat, 

Pol López, Ivan Benet i Julio Manrique
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#mammon

MAMMÓN
creació i direcció 
NAO ALBET 
MARCEL BORRÀS

TOT
PELSDINERS

“Disputes d’odi i de sang tot anhelant su-
premacia, tots morts jaureu al fang quan 
el sol acomiadi el dia.”
Prop de l’antiga Khalpe (l’actual Alep), al 
bell mig d’una vall plena de coves a vessar 
de pedres precioses, tres famílies convi·
uen en harmonia, admirant la bellesa na·
tural d’aquests minerals tal com els nens 
contemplen el caminar d’un cavall: sense 
voler dominar·ne cap petjada. Però amb 
l’arribada d’un home misteriós, la pau és 
alterada i apareixen odis i rancúnies entre 
els hereus de cada família.
Mammó, que en arameu significa «ri·
quesa» i en hebreu «tresor», és pels 
cristians el dimoni de l’avarícia i era pels 
fenicis el Déu de la bonança. El relat mi·
tològic d’aquesta figura ens servirà per 
abordar la qüestió de la Síria actual, un 
país immers en una de les guerres més 
cruels del nostre segle.

La crisi ha posat de moda que parlem més de diners. Però ho fem realment? 
Quina relació tenim amb els diners? Quin valor els donem en el nostre dia  
a dia? En som esclaus o són sovint l’excusa per convertir-nos-hi?  
Els diners són potser el nostre últim tabú? 
Per mirar de trencar-lo, hem demanat a cinc creadors que facin tres 
propostes sota el mateix signe: estem disposats a fer-ho tot pels diners?

Nao Albet i Marcel Borràs

DINERS

intèrprets Nao Albet, Javier Beltrán, Paula Blanco, Marcel Borràs i Mima Riera / coproducció Teatre Lliure i La Brutal 
Montjuïc/Espai Lliure. Del 10 al 26 d’abril / 21h. de dimecres a divendres / 18h. i 21’30h. dissabte / 18’30h. diumenge / 19'5q · 23q / en català
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#cleopatra

#onzenaplaga

CLEÒPATRA
creació i direcció 
IVÁN MORALES

L’ONZENA PLAGA
dramatúrgia VICTÒRIA SZPUNBERG
creació i direcció DAVID SELVAS
cia. LA KOMPANYIA LLIURE

El temps ha passat massa ràpid. Els ro·
mans es van follar els egipcis; el gots i 
els visigots, els romans. I ara tots som 
mongols. Però tothom ho respecta, això, i 
jo no li tindré cap descortesia, no senyor: 
ella continua essent Cleòpatra i, encara 
que sigui com a dona de fer feines, she’s 
working on the pyramids tonight. 
Cleòpatra, li deien. i ella somreia com una 
esfinx. Per tant, Cleòpatra li va quedar. I 
pel que fa a mi, si així no deixa mai de 
somriure, serà per sempre Cleòpatra.

Una parella, que no es pot separar per qüestions econòmiques, intenta mantenir 
una aparença de normalitat fins que un element tòxic surt a la llum i revela la podri·
dura de la seva quotidianitat més íntima.
Aquesta obra no vol parlar de la parella, sinó de com l’estructura mercantil ho 
destrueix tot. Quan arriba l’onzena plaga, no et queda més remei que tancar bé les 
persianes, posar·te el Messies de Händel i cridar ben fort.

Iván Morales

David Selvas 

i Victòria Szpunberg

intèrprets Irene Escolar i Andrés Herrera 
(resta de repartiment en curs) / 
coproducció Teatre Lliure i La Brutal 
Montjuïc/Espai Lliure. Del 6 al 24 de maig / 
21h. de dimecres a divendres /  
18h. i 21’30h. dissabte / 18’30h. diumenge / 
19'5q · 23q / en català i castellà

intèrprets Laura Aubert, Javier Beltrán, Paula Blanco, Pol López, Mima Riera, David Selvas
i David Verdaguer / coproducció Teatre Lliure i La Brutal 
Montjuïc/Espai Lliure. Del 4 al 21 de juny / 21h. de dimecres a divendres / 
18h. i 21’30h. dissabte / 18’30h. diumenge / 19'5q · 23q / en català

Seguiu les activitats paral·leles 

d’aquest projecte a 

www.teatrelliure.com

#totpelsdiners
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ALIANÇA ENTRE JOSEP MARIA 
MESTRES I SERGI BELBEL  

PER PORTAR A ESCENA 
UN TEXT IMPRESCINDIBLE 

DE FRIEDRICH DÜRRENMATT 
MÉS ACTUAL QUE MAI. AMB UN 

REPARTIMENT DE LUXE 
I ELS OBESES. UNA COMÈDIA 
DRAMÀTICA, UN MUSICAL...

FRANKV

intèrprets Laura Aubert, Eduard Farelo, Mónica López i David Verdaguer (resta de repartiment en curs) / Obeses Arnau Tordera, Maiol Montané, 
Jaume Coll i Arnau Burdó / producció Teatre Lliure 
Montjuïc. Del 16 d’abril al 17 de maig / 20’30h. de dimarts a divendres / 21h. dissabte / 18h. diumenge / 22q · 29q / en català

#frankV

OPERETA D’UNA BANCA PRIVADA

Són de Vic. Han tret dos discos, Obesis-
me il·lustrat i Zel. Van signar una cam-
panya de Nadal de TV3 amb Regala pe-
tons i la banda sonora de la sèrie 39+1. 
Són capaços de mesclar Sangtraït, 
Queen, La Trinca, l’òpera, la sardana i 
Muse. Després de les funcions al Lliure 
presentaran el tercer disc a L’Auditori, 
un treball amb la Banda Municipal de 
Barcelona, i també participaran en el 
cicle T’enCANTArà, convidant els in-
fants a ser membres de la banda durant 
un matí. Entre els seus hits hi troba-
reu Botifarra amb seques, Correm!, Pa 
amb tomàquet o El tocador de senyo-
res. Rock èpic, pop postmodern... Són 
Arnau Tordera, Maiol Montané, Jaume 
Coll i Arnau Burdó. Són els Obeses. ©
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En una ocasió, l’escriptor i dramaturg suís 
Friedrich Dürrenmatt va dir que, segons el 
seu parer, hi havia tres tipus d’escriptors: 
els que només parlen d’ells mateixos, els 
que parlen de la societat, i els que només 
parlen a través d’exemples, de paràboles 
i de metàfores. Ell, com Kafka, Beckett o 
Musil, diu pertànyer al tercer grup. Tot i 
compartir, en els seus inicis, uns gustos 
i interessos molt propers als de Brecht i 
el seu teatre social i polític amb fort con·
tingut ideològic, ben aviat se’n desmarca 
i emprèn una carrera personal, al marge 
de modes i etiquetes, però gairebé sempre 
amb la ironia, l’humor àcid i la sàtira com a 
nucli de totes les seves obres. Dürrenmatt 
fuig del panflet i del didactisme. No pretén 
influir en les vides dels seus espectadors. 
Però totes les seves obres estan absolu·
tament connectades amb les convulsions 
del seu segle i són un retrat d’afilada pre·
cisió de la realitat del seu temps.
Si bé molts analistes han qualificat la 
seva obra Frank V, opereta d’una banca 
privada com una sàtira del sistema ban·
cari, en realitat, amb aquest divertit i àcid 
retrat d’una família de banquers sense 
escrúpols, Dürrenmatt va més enllà i ens 
presenta una autèntica paràbola de tota 
la societat contemporània. El poder, l’am·
bició, la desmesura i l’amoralitat de les 
altes esferes, representades pel matrimo·
ni Frank·Ottilie, tenen com a contrapunt 
tota una galeria de personatges que van 
des dels encarregats fins als empleats i 
aprenents del banc i que representen to·
tes les capes socials. De la mordacitat de 
l’autor, ningú no se n’escapa. Tots nosal·
tres hi som representats.
En un moment en què el nostre pre·
sent i el nostre futur (“on som”, “cap on 
anem”) està, irremissiblement, en mans 
de la banca (o, dit d’una manera més ge·
nèrica, dels interessos dels poderosos), 
pot ser revelador revisitar aquesta obra 
dramàtica i musical que parla del nostre 
passat immediat (està escrita el 1959) 
per conèixer bé uns personatges que són 
els avis o els pares dels banquers d’avui 
dia i l’actuació dels quals és, diguem·ho 
sense embuts, moralment més que dub·
tosa. Sempre va bé saber “d’on venim”. 
I així potser ens adonarem que, malgrat 
el mig segle i escaig de diferència, ben 
poques coses semblen, malauradament, 
haver canviat. n
Sergi Belbel

de FRIEDRICH DÜRRENMATT 
versió SERGI BELBEL 
direcció JOSEP MARIA MESTRES

DINERS

D’esquerra a dreta

Josep Maria Mestres, Sergi Belbel, 

Mónica López i Eduard Farelo
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UN ENEMIC DEL POBLE

“Aquesta versió està cridada a 
rebentar la taquilla. El treball dels 
actors, de tots, és impecable. És un 
plaer veure’ls combatre com bèsties.”

  Jordi Bordes, El Punt Avui

“Res no entela el vigor d’un muntatge 
amb un repartiment esplèndid. 

Arquillué, gran com sempre, és el 
seu líder però la resta se’l miren de 

front sense titubejos.”
 Jose Carlos Sorribes, El Periódico

“Interessant el matís que aporta 
Pere Arquillué al seu Stockmann: 

la fermesa en les pròpies 
conviccions també s’aprèn.”

  Juan Carlos Olivares, Ara

“Un Pere Arquillué desbordat de 
passió; formidable Roger Casamajor. 

Un vibrant didactisme, molt ben 
interpretat.”

 Joan Anton Benach, La Vanguardia

“Aquesta versió avisa dels perills 
de la democràcia com a tirania d’una 

majoria. Inquietantment vigent.”
 Imma Merino, Avui

“La veritat revolucionària contra 
la partitocràcia i la pornografia 
mediàtica. Pere Arquillué, tràgic  

i memorable.”
 Sergi Doria, ABC

Torna a l’escenari de Montjuïc la versió d’un dels textos més coneguts d’Ibsen 
en l’actualització signada per Miguel del Arco i Juan Mayorga. 

Per l’èxit obtingut i per l’oportunitat del seu discurs en aquests temps 
de lògica econòmica i pensament neoliberal.
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UN ENEMIC DEL POBLE
intèrprets Blanca Apilánez, Pere Arquillué, Roger Casamajor, Mar Casas, Rafa Delgado, Miquel Fernández, Miquel Gelabert, Eli Iranzo, 
Mónica López, Jordi Martínez, Anabel Moreno, Joan Raja, Santi Ricart i Andrea Ros / producció Teatre Lliure 
Montjuïc. Del 28 de maig al 21 de juny / 20’30h. de dimarts a divendres / 21h. dissabte / 18h. diumenge / 22q · 29q / en català

#unenemicdelpoble

de HENRIK IBSEN direcció MIGUEL DEL ARCO
versió lliure JUAN MAYORGA i MIGUEL DEL ARCO
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ELS DIES

FELIÇOS
“Si ara mateix em fessin triar  
la interpretació més colpidora,  
més impressionant del 2013/2014, 
crec que no en trobaria cap altra 
que superés la d’Emma Vilarasau 
al Lliure de Gràcia amb ‘Els dies 
feliços’ de Samuel Beckett.”

 Joan-Anton Benach, La Vanguardia

“Emma Vilarasau deixa que flueixi 
un personatge diríem que aliè a 
ella. Una mena de tendra pallassa 
que juga com un nen que no busca 
explicacions impossibles.”

 Santi Fondevila, Ara

“Imponent Vilarasau. Aclamada pel 
públic dempeus, exhibeix tota la 
seva gamma de recursos en un rol 
que exigeix un enorme desplegament 
psicològic i gestual. Un exercici 
dramatúrgic d’una intensitat  
i exigència inusuals”

 César López Rosell, El Periódico

“Els dies feliços’ és la confirmació 
que des de Catalunya s’ha fet molt 
per restituir a l’obra de Beckett 
la seva veritable identitat: la 
rehabilitació de la figura del clown.”

 Juan Carlos Olivares, Time Out

“Cadascú té la seva Winnie.  
Des d’avui en tenim una altra,  
ben memorable.”

 Bernat Puigtobella, Núvol

“Èxit rotund. Teatre ple cada nit 
i ovacions. Sergi Belbel firma 
un dels seus millors treballs.
Emma Vilarasau fa una feina 
excepcional, amb tots els matisos 
imaginables. És una Winnie vital, 
apassionada, lluitadora, realista, 
lúcida, infantil, melancòlica, 
lírica, burleta, pallassa, furiosa, 
aterrida, desesperada, invicta.”

 Marcos Ordóñez, El País

intèrprets Òscar Molina i Emma Vilarasau / producció Teatre Lliure 
Gràcia. Del 3 al 21 de juny / 20’30h. de dimarts a divendres / 21h. dissabte / 18h. diumenge / 22q · 29q / en català

#elsdiesfeliços

TERCER ESPECTACLE DE LA TEMPORADA 13/14  
QUE REPRENEM GRÀCIES A L’ENTUSIASME DEL PÚBLIC. 
EMMA VILARASAU ÉS UN COP MÉS LA WINNIE 
DE SERGI BELBEL A ELS DIES FELIÇOS DE SAMUEL BECKETT. 
UN AL·LEGAT DE LA VIDA DAVANT L’ADVERSITAT.

de SAMUEL BECKETT 
direcció SERGI BELBEL
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MY PERFECTMIND
intèrprets Paul Hunter i Edward Petherbridge / coproducció Told by an Idiot, Young Vic Theater i Theater Royal Plymouth 
Montjuïc. 20 i 21 de novembre / 20’30h. dijous i divendres / 29q / en anglès sobretitulat en català

#myperfectmind

creació TOLD BY AN IDIOT 
direcció KATHRYN HUNTER

SHAKESPEARE

El segon dia d’assajos d’El rei Lear, l’aclamat  
actor clàssic Edward Petherbridge va patir un 
vessament cerebral que el va deixar gairebé  
sense poder·se moure. Mentre lluitava per 
recuperar·se, va fer un descobriment: encara tenia 
tot el paper de Lear dins la seva ment, paraula per 
paraula. Entre estar a punt de representar un dels 
papers més venerats de Shakespeare i mentir en 
un llit d’hospital envoltat de metges, l’Edward no 
havia imaginat mai les tragèdies i comèdies que li 
estaven reservades. 
Aquesta peça és una exploració còmica i 
commovedora de la resiliència humana a través del 
prisma de les grans tragèdies de Shakespeare. n

Arriba directament del Young Vic de Londres, 
on ja va ser un èxit la primavera del 2013. 

Edward Petherbridge, un dels actors 
shakespearians de més renom, i la companyia 

Told by an Idiot porten a escena una història 
personal amb Shakespeare de protagonista.
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#bibliotecacuerdas

#mobydick

BIBLIOTECA 
DE CUERDAS 
Y NUDOS
creació i direcció 
JOSÉ ANTONIO 
PORTILLO

L’any passat ja ens van fer travessar les perilloses aigües oceàniques convertits en 
mariners del vaixell balener que empaita Moby Dick. El capità Ahab us espera un 
cop més a bord del Lliure de Montjuïc. Voleu venir a navegar amb nosaltres?
Moby Dick... és un viatge per dins del Lliure de Montjuïc seguint la gran aventura de 
la balena blanca que va imaginar l’escriptor nord·americà Herman Melville. Basat 
en diverses adaptacions de la història, l’espectacle compta amb el treball esceno·
gràfic de Frederic Amat. No us perdeu aquesta aventura teatral itinerant de la mà 
de La Kompanyia Lliure!

edat recomanada de 6 a 12 anys 

(cicle inicial, mitjà i superior)

edat recomanada de 6 a 12 anys 

(cicle inicial, mitjà i superior)

MOBY DICK, 
UN VIATGE PEL TEATRE
dramatúrgia MARC ARTIGAU
direcció JUAN CARLOS MARTEL BAYOD
imatges i espai escènic FREDERIC AMAT
cia. LA KOMPANYIA LLIURE

narrador José Antonio Portillo 
Montjuïc/Foyer Sala Fabià Puigserver. 
Del 3 al 15 de febrer / en català
FUNCIONS FAMILIARS 12h. i 17’30h. 
dissabte / 12h. diumenge / 9q · 12q

FUNCIONS ESCOLARS 10h. i 11’30h. de 
dimarts a divendres / 6q

intèrprets Laura Aubert, Javier Beltrán, Paula Blanco, Pol López, Mima Riera  
i David Verdaguer / producció Teatre Lliure 
Montjuïc/Foyer Sala Fabià Puigserver. Del 4 al 21 de novembre / en català
FUNCIONS FAMILIARS 12h. i 17h. dissabte i diumenge / 9q · 12q

FUNCIONS ESCOLARS 10h. i 11’30h. de dimarts a divendres / 6q

NENS
EL LLIURE DELS
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#concertnadons

Segona temporada d’aquest espectacle destinat als més petits de tots. Repeteix 
la fórmula, però canvia de repertori. Perquè la música és infinita i la sensibilitat 
infantil també. No és teatre musical, ni una història o un conte que es va narrant. 
En aquest espectacle es busca que els nadons i els intèrprets gaudeixin de la 
música compartint·la amb la família i els amics. Cada concert és una experiència 
d’intercanvi i de complicitat, en la qual el descobriment de la música en directe i 
del silenci creen moments intensos i sorprenents.

ARRIBA LA QUARTA EDICIÓ DEL CICLE EL LLIURE DELS NENS, 
DESTINAT A INFANTS I A ESCOLES. BUSCANT EL MILLOR  
TEATRE PER ALS PETITS ESPECTADORS DEL PRESENT,  
AQUESTA TEMPORADA US PRESENTEM UN ESPECTACLE NOU 
SOBRE LA MEMÒRIA I EL RELAT, I REPETIM L’EXPERIÈNCIA DE 
DUES PROPOSTES DE L’ANY PASSAT PER ACLAMACIÓ POPULAR. 

CONCERT PER A NADONS N. 1 
EN MI BEMOLL
creació PAULO LAMEIRO
direcció CARLES PEDRAGOSA

No és una instal·lació d’art contempo·
rani. Ni tampoc un espectacle teatral. 
O potser sí. 
La Biblioteca de cuerdas y nudos ho 
és tot. José Antonio Portillo ens con·
vida a entrar en una estructura circular 
de fusta que guarda manuscrits sense 
publicar, textos, partitures, dissenys i 
objectes trobats a les escombraries i fi·
cats en cilindres plens de missatges de 
cordes i nusos. És un diàleg de silenci 
entre la mirada de l’espectador i els ob·
jectes que habiten aquesta estructura.
El temps ha anat dipositant esdeveni·
ments i objectes, fragments de vida i 
de pols, als seus prestatges. Emprem·
tes d’un temps en què la major part 
dels seus protagonistes eren nens. Els 
espectadors les poden anar agafant i 
se’ls revelarà la història que contenen. 
La Biblioteca de cuerdas y nudos clava 
les arrels en un petit treball escolar mo·
tivat per la lectura del llibre d’Italo Calvi·
no Colezzione di sabbia. Amb el temps, 
pren la forma d’espai narratiu que pot 
habitar i ser habitat en diferents espais i 
per infants d’edats diverses.

edat recomanada de 0 a 5 anys 

(educació infantil)

intèrprets Faló Garcia, Antonio Izquierdo, Neus Masó, Carles Pedragosa, Alba Pujol, 
Queralt Prats, Jordi Santanach i Nina Sunyer / 
producció Temporada Alta 2014 i EL CANAL - Centre d’Arts Escèniques Salt/Girona 
Montjuïc/Espai Lliure. Del 24 al 29 de març / espectacle musical
FUNCIONS FAMILIARS 11h. i 12h. dissabte i diumenge / 9q · 12q

FUNCIONS ESCOLARS 10’30h. de dimarts a divendres / 6q

més informació i reserves 

Mariona Montaña

serveieducatiu@teatrelliure.com

932 892 770

www.teatrelliure.com
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FORA D’HORES
Hi ha espectacles que apareixen per sorpresa, com les guineus que 
creuen la carretera entrada la nit. Són perles rares d’una brillantor 
insòlita i al Lliure els fem un lloc fora d’hores.
L’any passat ens vam estrenar amb 10 figures escèniques de gran alçada i la resposta del 
públic va ser tan bona que ens tornem a enfrontar al repte. Arriba la segona edició del cicle 
Fora d’hores, destinat a espectacles de qualitats particulars. A dia d’avui us en proposem un 
tastet, però no perdeu de vista aquest cicle que al llarg de la temporada creix sense parar.
Consulteu la programació completa a www.teatrelliure.com

Un projecte a deu mans: Pilar, Miguel, Vicent, Sergi i Jor·
ge. Fragments d’obres de Shakespeare triats com si fossin 
una “llista intel·ligent de reproducció”. Una taula d’oficina 
amb monòlegs, diàlegs, guardats en un calaix. Sergi López 
s’asseu disposat a llegir. Enfront, una altra taula. L’altre –
un oficinista? un tècnic de llums?– assegut, mira, escolta 
i anuncia entrades de personatges. Llegir per fer aparèixer. 
L’atenció suspesa en les paraules. La pàgina, una finestra 
oberta. I la taula, l’escenari on actuem sobre la imaginació 
de l’espectador. Iago, Pòrcia, Hamlet, Caliban… són en les 
paraules, només els hem de reanimar. “Ser… No ser… o… 
Fer o no Fer? Aquest és el dilema.

Lluís Vidal ha creat una nova banda sonora nova per al clàs·
sic de Chaplin a partir de temes propis i peces de Chick 
Corea, Charles Mingus, Manel Blancafort, Igor Stravinski, 
Egberto Gismonti i del mateix Chaplin. En aquesta sessió, 
podrem escoltar·la en directe acompanyant la projecció de 
la pel·lícula, una de les més taquilleres de la història del 
cinema mut.

Lluís Vidal piano / David Xirgu bateria

SHAKESPEARE

SHAKESPEARE 
A BENICÀSSIM
lectura dramatitzada 
direcció JORGE PICÓ

THE CIRCUS
de CHARLES CHAPLIN

#foradhores
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‘A TEATRO CON EDUARDO’
una conversa amb Toni Servillo

RAMON LLULL
al Lliure

En el nostre viatge seguint la ruta del teatre de 
Nàpols a Buenos Aires, aquesta temporada ens 
acostem tímidament al llegat d’Eduardo De Fi·
lippo. A Le voci di dentro (pàg. 18) i Dolore sotto 
chiave (pàg. 34), s’afegeix la seva presència frag·
mentada al concert·espectacle de Lina Sastri, 
Linapolina (pàg. 6). 
Però una figura tan extraordinària i tan significati·
va per a les arts de l’escena del segle xx  demana 
una atenció particular. Aprofitant les funcions de 
Le voci di dentro, l’actor Toni Servillo mantindrà 

una conversa a l‘entorn de l’actor i autor, que ell ha interpetat 
en destacades ocasions. Serà el dia 12 de desembre, després 
de la funció, i en serà el moderador Lluís Pasqual.

“L’Eduardo és un napolità pur, però no hi ha cap actor més 
avar de moviments que ell. No en té prou amb dominar l’esce·

na, fa que la sala sencera es concentri en ell… I això, amb una 
economia física gairebé irreal. No té cap equivalent entre els actors de cinema, 
que se suposa que estan obligats a contenir·se per la proximitat de la càmera. És 
el millor actor del món.” Orson Welles

EN PARAL·LEL

El 2015 es commemora el 700 aniversari 
de la mort de Ramon Llull, figura essen-
cial de la cultura medieval i considerat el 
forjador del català literari. El 29 de juny, 
data probable del seu naixement, el Lliure 
oferirà una sessió vinculada a la seva obra 
literària i filosòfica. 

“Llegir Llull ens ofereix l’oportunitat de fer 
un viatge a un 
món molt dife-
rent del nostre, 
un món ple, ago-
sarat, construït 
per una de les 
figures més fas-
cinants de tota 
l’Edat Mitjana.”  
Anthony Bonner

ONES LLIURES LES ONES AL SERVEI DEL TEATRE 
I EL TEATRE AL SERVEI DE LES ONES.

Montjuïc es convertirà en un estudi de Ca·
talunya Ràdio. Quatre dramaturgs, Marc 
Artigau, Manuel Dueso, Jordi Oriol i Mari·
lia Samper, han acceptat escriure i dirigir 
cadascun un text de teatre radiofònic de 
20 minuts, que serà emès per Catalunya 
Ràdio en diferit dins de la programació ha·
bitual de cap de setmana. Durant uns dies 
els enregistrarem en presència de públic 
en diverses sessions combinades. Veniu a 
veure com es fa ràdio i a escoltar teatre!

#oneslliures

#conversaservillo #llull700

repartiments en curs / 
coproducció Teatre Lliure i Catalunya Ràdio
Montjuïc. Dates per concretar 

Marilia Samper, Jordi Oriol,

Marc Artigau i Manuel Dueso

NÀPOLS
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DE GIRA

Els dies feliços de Samuel Beckett 
dirigit per Sergi Belbel (pàg. 44) 
estarà de gira de setembre a desembre 
del 2014 

També girarà Victòria d’Enric V 
de William Shakespeare, 
versió i direcció de Pau Carrió (pàg. 4)
el novembre del 2014

Com en una road movie, el Teatre Lliure 
es llançarà a la carretera i anirà parant 
per pobles i ciutats i convocant grups de 
gent a una hora determinada en un lloc 
determinat, es tracti o no d’un teatre. Per·
què hi ha algú que necessita explicar·los 
la seva vida. De moment no podem dir 
res més. Tot s’està preparant: l’individu, 
la història, els llocs, les hores... 

Cançó de protesta
de Tim Price direcció Lluís Pasqual
producció Teatre Lliure

contractació oberta gira@teatrelliure.com

EN PROJECTE

ELS DIES FELIÇOS 
i VICTÒRIA D’ENRIC V
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Moderats per Xavier Graset 
Victòria d’Enric V (pàg. 4) 12/10
Emilia (pàg. 8) 19/10
L’encarregat (pàg. 10) 26/10
Sonata de otoño (pàg. 11) 7/11
Krum (pàg. 12) 23/11
Misántropo (pàg. 16) 30/11
El rei Lear (pàg. 24) 25/01
Somni americà (pàg. 28) 8/02

EN CASTELLÀ I ANGLÈS EL DISSABTE A LA NIT
El rei Lear (pàg. 24) a partir del 24/01
Frank V (pàg. 40) a partir del 25/04
Un enemic del poble (pàg. 42) a partir del 30/05

AMB SOBRETÍTOLS per a persones amb discapacitat auditiva i AUDIODESCRIPCIÓ per a persones amb discapacitat visual
El rei Lear (pàg. 24) 23/01
Frank V (pàg. 40) 24/04
Un enemic del poble (pàg. 42) 12/06

Victòria d’Enric V (pàg. 4) 15/10 a les 16’30h.
Mi gran obra (pàg. 27) del 20 al 22/01 a les 10’30h.

‘A teatro con Eduardo’ Conversa amb Toni Servillo, 12/12

Joc de miralls (pàg. 30) 22/02
El testamento de María (pàg. 32) 15/03
Tot pels diners / Mammón (pàg. 38) 17/04
El curiós incident del gos a mitjanit (pàg. 36) 19/04
Frank V (pàg. 40) 26/04
Tot pels diners / Cleòpatra (pàg. 39) 15/05
Un enemic del poble (pàg. 42) 7/06
Tot pels diners / L’onzena plaga (pàg. 39) 12/06
Els dies feliços (pàg. 44) 14/06

EN CATALÀ
Linapolina (pàg. 6)
Dido Reloaded / Go, Aeneas, go! (pàg. 14)
Le voci di dentro (pàg. 18)
Dolore sotto chiave (pàg. 34)
Manca solo la domenica (pàg. 35)
My Perfect Mind (pàg. 45)

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 al nostre 
web www.teatrelliure.com

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 dels espectacles disponibles a taquilla

COL·LOQUIS AMB ELS EQUIPS ARTÍSTICS

DATES PER RECORDAR

FUNCIONS SOBRETITULADES

FUNCIONS ACCESSIBLES

FUNCIONS ESCOLARS PER A SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

EL LLIURE MÉS ACCESSIBLE
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DES DEL SERVEI EDUCATIU UN ANY MÉS VOLEM APOSTAR PER APROPAR LES ARTS ESCÈNIQUES ELS 
ALUMNES DE SECUNDÀRIA I DE BATXILLERAT, RELLEGINT ELS CLÀSSICS I DESCOBRINT LA CREACIÓ 
CONTEMPORÀNIA. VOLEM QUE ELS JOVES APRENGUIN A CREAR LA SEVA PRÒPIA MIRADA I PUGUIN 
ESDEVENIR ESPECTADORS CRÍTICS. ELS CONVIDEM A REFLEXIONAR SOBRE LA SOCIETAT EN QUÈ 
VIVIM APROPANT-LOS A LES ARTS ESCÈNIQUES D’UNA FORMA EDUCATIVA I LÚDICA ALHORA.

UN TEATRE D’ART PER A TOTHOM. TAMBÉ PER A LA COMUNITAT EDUCATIVA HI HA UN AMPLI 
VENTALL DE PROPOSTES QUE S’ADEQÜEN ALS DIVERSOS PÚBLICS: DES DELS ESPECTACLES 
ADREÇATS A GRUPS D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT, FINS A LES 
PROPOSTES D’ACTIVITATS EDUCATIVES QUE COMPLEMENTEN LES ARTS ESCÈNIQUES.

Consulteu les fitxes pedagògiques a www.teatrelliure.com

VICTÒRIA D’ENRIC V
de William Shakespeare
versió i direcció Pau Carrió
Gràcia. 1 a 26 d’octubre
Funció escolar dimecres 15/10, 16’30h.

KRUM
de Hanoch Levin
direcció Carme Portaceli
Gràcia. 13 novembre a 7 de desembre

MISÁNTROPO
de Molière
versió lliure i direcció Miguel del Arco
Montjuïc. 25 de novembre 
a 7 de desembre

EL REI LEAR
de William Shakespeare
direcció Lluís Pasqual
Montjuïc. 15 de gener a 22 de febrer

MI GRAN OBRA
creació i direcció David Espinosa
Montjuïc/Sala de lectura. 
20 a 25 de gener
Funcions escolars de dimarts a dijous, 
10’30h.

SOMNI AMERICÀ
a partir d’Arthur Miller, Eugene O’Neill, 
William Saroyan, John Steinbeck 
i Tennesse Williams
dramaturgia i direcció Oriol Tarrasón
Gràcia. 29 de gener a 1 de març

JOC DE MIRALLS
d’Annie Baker
direcció Juan Carlos Martel Bayod
Montjuïc/Espai Lliure. 11 de febrer 
a 15 de març

EL CURIÓS INCIDENT DEL GOS 
DE MITJANIT
a partir de la novel·la de Mark Haddon
adaptació Simon Stephens
direcció Julio Manrique
Gràcia. 9 d’abril a 10 de maig

TOT PELS DINERS. MAMMÓN
creació i direcció Nao Albet 
i Marcel Borràs
Montjuïc/Espai Lliure. 10 a 26 d’abril

TOT PEL DINERS. CLEÒPATRA
creació i direcció Iván Morales
Montjuïc/Espai Lliure. 6 a 24 de maig

TOTS PELS DINERS. 
L’ONZENA PLAGA
dramatúrgia Victòria Szpunberg
creació i direcció David Selvas
cia. La Kompanyia Lliure
Montjuïc/Espai Lliure. 4 a 21 de juny

UN ENEMIC DEL POBLE
de Henrik Ibsen
versió lliure de Juan Mayorga 
i Miguel del Arco
direcció Miguel del Arco
Montjuïc. 28 de maig a 21 de juny

ESPECTACLES RECOMANATS

ACTIVITATS PER  A SECUNDÀRIA I BATXILLERAT
Les activitats 

educatives 
contribueixen a formar 

els alumnes com a 
alguna cosa més que 

«bons espectadors» 
i proposa les primeres 

llavors per al diàleg, 
l’associació d’idees, 

l’esperit crític, el debat, 
l’empatia i la capacitat 

d’expressar-se.
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EDU
SERVEI EDUCATIU

més informació i reserves 

Mariona Montaña

serveieducatiu@teatrelliure.com

932 892 770

www.teatrelliure.com

#lliureeduca

1 EL LLIURE VA A LES AULES
Prepara’t per a la funció La responsable del Servei Educatiu ve 
al vostre centre d’ensenyament a fer una sessió preparatòria de 
l’espectacle que vindreu a veure.
L’activitat consta d’una breu explicació de la història del Teatre 
Lliure i una altra de l’obra que heu triat, a partir del text, de 
l’autor, dels personatges o de l’escenografia, utilitzant material 
gràfic i/o audiovisual de suport.

1 VISITA EL TEATRE LLIURE
Itineraris teatrals Visita guiada a les instal·lacions del Teatre Lliu-
re de Montjuïc, amb una explicació de la història del teatre i de 
l’edifici. Es coneixen els diversos espais i s’assisteix a una funció. 
Trobades teatrals a la carta Visita guiada a les instal·lacions del 
teatre, amb explicació històrica inclosa, que s’acaba amb una tro-
bada amb algun professional de l’escena (director, intèrpret, es·
cenògraf, tècnic), que explica detalladament quin és el seu paper 
al món teatral i en concret al Lliure. Les Trobades s’acaben defi·
nint amb el professor/a en funció de les necessitats educatives i 
de l’espectacle en curs.

ACTIVITATS PER  A SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

A qui va dirigida? Educació secundària obligatòria 1r. i 2n. cicle (12·
14 i 14·16 anys) i Batxillerat (16·18 anys) de la ciutat de Barcelona. 
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. L’activitat es 
realitzarà sempre que l’activitat del teatre ho permeti.

A qui van dirigides? Educació secundària obligatòria 1r. i 2n. cicle 
(12·14 i 14·16 anys) i Batxillerat (16·18 anys). 
Nombre màxim d’assistents per torn De 25 a 30 persones. 
Horari En hores convingudes (pels Itineraris, abans de la funció). 
Durada aproximada 1h. 
Preus Itineraris 1q per alumne. Trobades 3q per alumne.
*La visita és una activitat complementària a l’assistència a l’espectacle en 
curs. L’activitat es realitzarà sempre que l’activitat del teatre ho permeti.
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EDU
SERVEI EDUCATIU

III JORNADES 
JOVES DE CREACIÓ 
ARTÍSTICA - 
TEATRE
Les III Jornades Joves de Creació Artística partei·
xen d’un projecte educatiu que impulsa i organit·
za l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament 
de Barcelona (IMEB) en col·laboració amb el Te·
atre Lliure, que cedeix l’espai i la tasca dels seus 
professionals.
Adreçades a centres d’Educació Secundària i de 
Batxillerat de la ciutat de Barcelona, se seleccio·
nen les propostes participants prioritzant el tre·
ball en grup, la col·laboració entre companys/es i 
la responsabilitat compartida.
El Teatre Lliure obre les portes durant tres matins 
per rebre l’actuació dels instituts seleccionats i el 
seu públic.
Els estudiants tenen la possibilitat de gaudir de les 
instal·lacions, de treballar amb els professionals 
del Lliure i d’endinsar·se en la creació artística  
i cultural.

EL TEATRE LLIURE 
AMB APROPA CULTURA
Apropa Cultura és un programa socioeducatiu dels equipaments culturals de 
Catalunya adreçat als usuaris de centres socials que treballen amb persones 
en situació de desigualtat, discriminació, vulnerabilitat i en risc d’exclusió 
social. Des de la temporada 2010/11, el programa vol acostar la música, el 
teatre, la dansa i les arts als col·lectius més vulnerables de la societat. 
Després de dues edicions amb la suma d’esforços de L’Auditori, el Mercat 
de les Flors, el Palau de la Música Catalana, el Teatre Nacional de Catalu·
nya, el Teatre Lliure, el Museu Picasso, el Museu Nacional d’Art de Cata·
lunya i el Museu d’Art Contemporani de Barcelona, aquesta temporada es 
torna a proposar el curs Educa amb l’art, adreçat a educadors socials. El 
curs vol afavorir la presència de les arts en la vida quotidiana d’aquestes 
persones i col·lectius. Al llarg del curs 2014/15 es tractarà l’Art com a 
generador de benestar i alegria, segons les característiques pròpies, espe·
cífiques i diverses de cadascuna d’aquestes arts.
Més informació www.apropacultura.cat

#ApropaCultura
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ÒPERA ARA TALLER-SEMINARI DE CREACIÓ 
D’ÒPERA CONTEMPORÀNIA

Aprofitant l’estrena de la peça Dido  
Reloaded / Go, Aeneas, go! (pàg. 14), 
Òpera de Butxaca i Nova Creació (OBNC) 
vol repetir l’experiència de promoure el 
naixement de noves peces líriques signa·
des pels nostres joves creadors, amb l’or·
ganització del taller·seminari Òpera ara.
Al llarg de dues setmanes, quatre equips 
formats per un compositor i un llibretis·
ta assentaran les bases per a la compo·
sició d’una peça operística breu a partir 
de certes premisses formals i temàtiques. 
L’experiment comptarà amb la tutoria 
d’experts en el camp de la música es·
cènica i amb la possibilitat de tastar els 
primers resultats en directe, amb músics 
i cantants professionals. Les peces aniran 
creixent en futurs tallers·seminari al llarg 
de l’any, amb la intenció que, en una tem·
porada futura, puguin ser estrenades en 
una posada en escena conjunta.

#òperaara

coproducció Teatre Lliure i Òpera de Butxaca i Nova Creació 
Montjuïc/Espai Lliure. Del 3 al 15 de novembre

‘Go, Aeneas, Go!’

PALLASSOS SENSE FRONTERES

Un any més, Pallassos Sense Fronteres manté la seva residència al Teatre Lliure de Montjuïc. La 
cessió de l’espai que ens fa el Lliure ens ajuda, i molt, a continuar amb la nostra tasca de com·
partir somriures amb qui més ho necessita, arreu del món però també a casa. Hölderlin va dir 
“Allò que perdura ho funden els poetes” i Pallassos sense Fronteres n’és una prova tangible a casa 
nostra, disseminada ja arreu del món, amb la garantia d’eterna durada que correspon a l’instant 
d’un sol somriure. Continuarem treballant plegats perquè el somriure ens acompanyi sempre! 

informació i contacte www.clowns.org / 933248420 / psf@clowns.org
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FER-SE ABONAT ÉS MOLT FÀCIL!
Podeu adquirir qualsevol dels abonaments del Lliure per 1  INTERNET www.teatrelliure.com

1  CORREU ELECTRÒNIC  info@teatrelliure.com
1  TELÈFON 932 289 748
1  o directament a les TAQUILLES del Lliure de Montjuïc i del Lliure de Gràcia.

ABONAMENTS14/15
MANTENIM TOTS ELS AVANTATGES I N’INCORPOREM DE NOUS PERQUÈ APROFITEU AL MÀXIM 
EL VOSTRE ABONAMENT: AQUESTA TEMPORADA, TOTES LES ENTRADES ADDICIONALS AMB TARIFA 
DEL DIA DE L’ESPECTADOR PER A QUALSEVOL ESPECTACLE I FUNCIÓ! I A MÉS: GESTIÓ D’ENTRADES 
PER INTERNET, ATENCIÓ PERSONALITZADA PER A CANVIS DE RESERVES, DOS ESPECTACLES 
DEL GREC (OPCIONALS), DESCOMPTES AL TNC, MERCAT DE LES FLORS I EN ALTRES TEATRES...
COMPARTIU EL VOSTRE ABONAMENT!

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 es retornaran

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

ABONAMENTS ESPECTADOR 20 i 10

1	 20 o 10 entrades amb descompte per escollir entre tots els espectacles 
de la temporada. 

1	 Fins a 2 entrades per espectacle: compartiu l’abonament amb qui vulgueu!
1	 Gestió d’entrades per internet: imprimiu les entrades des de casa i entreu 

a la sala sense passar per taquilla!
1	 Opció de reserva d’entrades per email o telèfon: modifiqueu o anuleu la 

vostra reserva fins a 48 hores abans de la funció.
1	 Tarifa Plana Abonats en entrades addicionals.
1	 Descomptes al TNC, Mercat de les Flors, festival GREC i en altres teatres.
1	 Inclou 2 espectacles del GREC Festival de Barcelona de la temporada  

en curs.

PASSI 4 i PASSI 4 JOVE

1	 4 entrades amb descompte per escollir entre tots els espectacles de la 
temporada.

1	 Fins a 2 entrades per espectacle: compartiu el vostre abonament amb 
qui vulgueu!

1	 Gestió d’entrades per internet: imprimiu les entrades des de casa i entreu 
a la sala sense passar per taquilla!

1	 Tarifa Plana Abonats en entrades addicionals.

ABONAMENT ESPECTADOR 20
  
1  20 entrades
1  mínim 10 espectacles

ABONAMENT ESPECTADOR 10
  
1  10 entrades
1  mínim 5 espectacles

PASSI 4
  
1  4 entrades
1  mínim 2 espectacles

PASSI 4 JOVE
  
1  4 entrades
1  mínim 2 espectacles

PREUS D’ABONAMENTS

i320q
16 q

l’entrada

i175q
17’5 q

l’entrada

i60q
15 q

l’entrada

i80q
20 q

l’entrada

una inciativa de

inclòs
a l’Abonament
Espectador!

Amb l’Abonament Voyage, inclòs a l’Abonament Espectador, viatgeu i gaudiu durant la temporada cultural 2014/2015 
de preus de preferència als teatres de Tolosa, Montpeller, Perpinyà i Girona/Salt! (més informació a www.teatrelliure.com)

I A MÉS...

gNOU!

gNOU!
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PREUS I DESCOMPTES TARIFA A TARIFA B TARIFA C TARIFA D
   el lliure dels nens fora d’hores

Preu a partir de la data d’estrena 29 q 23 q
  

Preu per compra avançada  26 q 21 q
(abans de la data estrena)

Amb descompte*  24’50 q 19’50 q
(excepte el dia de l’espectador)

Dia de l’espectador:  

22 q 18’50 q
dimarts, dimecres i dissabte tarda

Tarifa Plana Abonats 
(per a entrades fora d’abonament)

Tarifa Última Fila 15 q 12 q
(en determinades funcions)  

ABONAMENT ESPECTADOR 20  16 q l’entrada  (preu abonament 320q)
(20 entrades / mínim 10 espectacles)

ABONAMENT ESPECTADOR 10  17’5 q l’entrada  (preu abonament 175q)
(10 entrades / mínim 5 espectacles)

PASSI 4  20 q l’entrada  (preu abonament 80q)
(4 entrades / mínim 2 espectacles)

PASSI 4 JOVE per a menors de 25 anys  15 q l’entrada  (preu abonament 60q)
(4 entrades / mínim 2 espectacles)

* 15% carnet jove, +25 estudiants, menors de 14 anys, jubilats targeta rosa, aturats, persones amb disminució, famílies nombroses  20% grups a partir de 15 persones
 i monoparentals, abonats al TNC i Mercat de les Flors, TRESC, Biblioteques i Teatres comarcals  info@teatrelliure.com

 12 q adults
 9 q nens

15 q

PREUS I DESCOMPTES14/15

VENDA D’ENTRADES PER INTERNET 
www.teatrelliure.com

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

PUNTS DE VENDA D’ENTRADES 
Taquilla de Montjuïc: Plaça Margarida Xirgu feiners de 9 a 20h. Sala Fabià Puigserver i Espai Lliure 
des de 3 hores abans de la funció / diumenges i festius, des de 2 hores abans. 
Taquilla de Gràcia: de dilluns a divendres a partir de les 17h. i caps de setmana, des de 2 hores 
abans de la funció. 
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) 

                       LLISTAT DELS ESPECTACLES > TARIFA A TARIFA B TARIFA C TARIFA D
Linapolina (pàg. 6) 
Emilia (pàg. 8)
Love for Shakespeare (pàg. 9)
L’encarregat (pàg. 10) 
Sonata de otoño (pàg. 11)
Krum (pàg. 12)
Misántropo (pàg. 16) 
Le voci di dentro (pàg. 18)
El rei Lear (pàg. 24)
Joc de miralls (pàg. 30)
El testamento... (pàg. 32)
El reportaje (pàg. 33)
Dolore sotto chiave (pàg. 34)
Manca solo... (pàg. 35)
El curiós incident… (pàg. 36)
Frank V (pàg. 40)
Un enemic del poble (pàg. 42)
Els dies feliços (pàg. 44)
My Perfect Mind (pàg. 45)

Moby Dick, un viatge... (pàg. 46)
Biblioteca cuerdas... (pàg. 46)
Concert nadons... (pàg. 47)

Mi gran obra (pàg. 27) 
Fora d’hores (pàg. 48)

Victòria d’Enric V (pàg. 4)
Dido reloaded / 
Go, Aeneas, Go! (pàg. 14) 
Rhum* (pàg. 20)
Pulmons (pàg. 22)
Ruz-Bárcenas (pàg. 26)
Somni americà (pàg. 28)
Mammón (pàg. 38)
Cleòpatra (pàg. 38)
L’onzena plaga (pàg. 39)

* Menors de 14 anys: 9 q

gNOU!

gNOU!

gNOU!
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MONTJUÏC ESPAI LLIURE GRÀCIA MONTJUÏC ESPAI LLIURE GRÀCIA MONTJUÏC ESPAI LLIURE GRÀCIA

 OCTUBRE 14

Dc 1   20’30h Victòria d’Enric V 

Dj 2   20’30h Victòria d’Enric V

Dv 3   20’30h Victòria d’Enric V 

Ds 4 21h Linapolina  17’30h/21h Victòria...

Dg 5   18h Victòria d’Enric V 

Dl 6 20’30h Love for Shakespeare 

Dt 7   

Dc 8  21h L’encarregat 20’30h Victòria d’Enric V

Dj 9  21h L’encarregat 20’30h Victòria d’Enric V

Dv  10  21h L’encarregat 20’30h Victòria d’Enric V

Ds  11  18h/21’30h L’encarregat 17’30h/21h Victòria...

Dg 12  18’30h L’encarregat 18h Victòria d’Enric V

Dl 13  

Dt 14  

Dc 15  21h L’encarregat 20’30h Victòria d’Enric V

Dj 16 20’30h Emilia 21h L’encarregat 20’30h Victòria d’Enric V

Dv 17 20’30h Emilia 21h L’encarregat 20’30h Victòria d’Enric V

Ds 18 21h Emilia 18h/21’30h L’encarregat 17’30h/21h Victòria...

Dg 19 18h Emilia 18’30h L’encarregat 18h Victòria d’Enric V

Dl 20  

Dt 21 20’30h Emilia 

Dc 22 20’30h Emilia 21h L’encarregat 20’30h Victòria d’Enric V

Dj 23  20’30h Emilia 21h L’encarregat 20’30h Victòria d’Enric V

Dv 24 20’30h Emilia 21h L’encarregat 20’30h Victòria d’Enric V

Ds 25 21h Emilia 18h/21’30h L’encarregat 17’30h/21h Victòria...

Dg 26 18h Emilia 18’30h L’encarregat 18h Victòria d’Enric V

Dl 27  

Dt 28 

Dc 29 

Dj 30  

Dv 31 

 NOVEMBRE 14

Ds  1 

Dg 2  

Dl 3  

Dt 4  

Dc 5 

Dj 6 20’30h Sonata de otoño

Dv 7 20’30h Sonata de otoño

Ds 8 17’30h/21h Sonata...

Dg 9 18h Sonata de otoño

Dl 10  

Dt 11  

Dc 12 

Dj 13    20’30h Krum

Dv 14   20’30h Krum

Ds 15 12h/17h Moby Dick  21h Krum

Dg 16 12h/17h Moby Dick  18h Krum

Dl 17  

Dt 18    20’30h Krum

Dc 19   20’30h Krum

Dj 20  20’30h My Perfect Mind  20’30h Krum

Dv 21 20’30h My Perfect Mind  20’30h Krum

Ds 22   21h Krum

Dg 23   18h Krum

Dl 24  

Dt 25 20’30h Misántropo  20’30h Krum

Dc 26 20’30h Misántropo 21h Dido.../Go, Aeneas... 20’30h Krum

Dj 27  20’30h Misántropo 21h Dido.../Go, Aeneas... 20’30h Krum

Dv 28 20’30h Misántropo 21h Dido.../Go, Aeneas... 20’30h Krum

Ds 29 21h Misántropo 21’30h Dido.../Go... 21h Krum

Dg 30 18h Misántropo 18’30h Dido.../Go... 18h Krum

 DESEMBRE 14

Dl 1 

Dt 2 20’30h Misántropo  20’30h Krum

Dc  3 20’30h Misántropo  20’30h Krum

Dj  4 20’30h Misántropo  20’30h Krum

Dv 5 20’30h Misántropo  20’30h Krum

Ds 6 21h Misántropo  21h Krum

Dg 7 18h Misántropo  18h Krum

Dl 8 

Dt 9 

Dc  10 20’30h Le voci di dentro

Dj  11 20’30h Le voci di dentro

Dv 12 20’30h Le voci di dentro

Ds 13 21h Le voci di dentro

Dg 14

Dl 15 

Dt 16  21h Ruz-Bárcenas

Dc  17  21h Ruz-Bárcenas 20’30h Rhum

Dj  18  21h Ruz-Bárcenas 20’30h Rhum

Dv 19  21h Ruz-Bárcenas 20’30h Rhum

Ds 20  18h/21’30h Ruz-Bárcenas 17’30h/21h Rhum

Dg 21  18’30h Ruz-Bárcenas 18h Rhum

Dl 22 

Dt 23   20’30h Rhum

Dc  24

Dj  25   20’30h Rhum

Dv 26   20’30h Rhum

Ds 27   17’30h/21h Rhum

Dg 28   18h Rhum

Dl 29 

Dt 30   20’30h Rhum

Dc  31   

 GENER 15

Dj  1   20’30h Rhum

Dv 2   20’30h Rhum

Ds 3   17’30h/21h Rhum

Dg 4   18h Rhum

Dl 5 

Dt 6 

Dc  7  21h Pulmons

Dj  8  21h Pulmons

Dv 9  21h Pulmons

Ds 10  18h/21’30h Pulmons

Dg 11  18’30h Pulmons

Dl 12 

Dt 13 

Dc  14  21h Pulmons

Dj  15 20’30h El rei Lear 21h Pulmons

Dv 16 20’30h El rei Lear 21h Pulmons

Ds 17 21h El rei Lear 18h/21’30h Pulmons

Dg 18 18h El rei Lear 18’30h Pulmons

Dl 19 

Dt 20 20’30h El rei Lear

Dc  21 20’30h El rei Lear

Dj  22 20’30h El rei Lear

Dv 23 20’30h El rei Lear

Ds 24 21h El rei Lear

Dg 25 18h El rei Lear

Dl 26 

Dt 27 20’30h El rei Lear

Dc  28 20’30h El rei Lear

Dj  29 20’30h El rei Lear  20’30h Somni americà

Dv 30 20’30h El rei Lear  20’30h Somni americà

Ds 31 21h El rei Lear  17’30h/21h Somni...

 FEBRER 15

Dg 1 18h El rei Lear  18h Somni americà

Dl 2 

Dt 3 20’30h El rei Lear

Dc  4 20’30h El rei Lear  20’30h Somni americà

Dj  5 20’30h El rei Lear  20’30h Somni americà

Dv 6 20’30h El rei Lear  20’30h Somni americà

Ds 7 21h El rei Lear
  17’30h/21h Somni...

Dg 8 18h El rei Lear  18h Somni americà

Dl 9 

Dt 10 20’30h El rei Lear

Dc  11 20’30h El rei Lear 21h Joc de miralls 20’30h Somni americà

Dj  12  20’30h El rei Lear 21h Joc de miralls 20’30h Somni americà

Dv 13 20’30h El rei Lear 21h Joc de miralls 20’30h Somni americà

12h Moby Dick

12h Moby Dick

12h/17’30h Biblioteca...

12h Biblioteca...

18’30h Mi gran obra

18’30h Mi gran obra

18’30h Mi gran obra

16h Mi gran obra
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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.

Ds 16 21h Frank V 18h/21’30h Cleòpatra

Dg 17 18h Frank V 18’30h Cleòpatra

Dl 18 

Dt 19 

Dc  20  21h Cleòpatra

Dj  21  21h Cleòpatra

Dv 22  21h Cleòpatra

Ds 23  18h/21’30h Cleòpatra

Dg 24  18’30h Cleòpatra

Dl 25 

Dt 26

Dc  27

Dj  28 20’30h Un enemic...

Dv 29 20’30h Un enemic...

Ds 30 21h Un enemic...

Dg 31 18h Un enemic...

 JUNY 15

Dl 1 

Dt 2 20’30h Un enemic...

Dc  3 20’30h Un enemic...  20’30h Els dies feliços

Dj  4 20’30h Un enemic... 21h L’onzena plaga 20’30h Els dies feliços

Dv 5 20’30h Un enemic... 21h L’onzena plaga 20’30h Els dies feliços

Ds 6 21h Un enemic... 18h/21’30h L’onzena... 21h Els dies feliços

Dg 7 18h Un enemic... 18’30h L’onzena plaga 18h Els dies feliços

Dl 8 

Dt 9 20’30h Un enemic...  20’30h Els dies feliços

Dc  10 20’30h Un enemic... 21h L’onzena plaga 20’30h Els dies feliços

Dj  11 20’30h Un enemic... 21h L’onzena plaga 20’30h Els dies feliços

Dv 12 20’30h Un enemic... 21h L’onzena plaga 20’30h Els dies feliços

Ds 13 21h Un enemic... 18h/21’30h L’onzena... 21h Els dies feliços

Dg 14 18h Un enemic... 18’30h L’onzena plaga 18h Els dies feliços

Dl 15 

Dt 16 20’30h Un enemic...  20’30h Els dies feliços

Dc  17 20’30h Un enemic... 21h L’onzena plaga 20’30h Els dies feliços

Dj  18 20’30h Un enemic... 21h L’onzena plaga 20’30h Els dies feliços

Dv 19 20’30h Un enemic... 21h L’onzena plaga 20’30h Els dies feliços

Ds 20 21h Un enemic... 18h/21’30h L’onzena... 21h Els dies feliços

Dg 21 18h Un enemic... 18’30h L’onzena plaga 18h Els dies feliços

Dl 22 

Dt 23 

Dc  24

Dj  25

Dv 26

Ds 27

Dg 28

Dl 29 20’30h Ramon Llull

Dt 30

12h/17’30h Biblioteca...

12h Biblioteca...

Ds 14 21h El rei Lear  18h/21’30h Joc de... 17’30h/21h Somni...

Dg 15 18h El rei Lear 18’30h Joc de miralls 18h Somni americà

Dl 16 

Dt 17 20’30h El rei Lear

Dc  18 20’30h El rei Lear 21h Joc de miralls 20’30h Somni americà

Dj  19 20’30h El rei Lear 21h Joc de miralls 20’30h Somni americà

Dv 20 20’30h El rei Lear 21h Joc de miralls 20’30h Somni americà

Ds 21 21h El rei Lear  18h/21’30h Joc de... 17’30h/21h Somni...

Dg 22 18h El rei Lear 18’30h Joc de miralls 18h Somni americà

Dl 23 

Dt 24 

Dc  25  21h Joc de miralls 20’30h Somni americà

Dj  26  21h Joc de miralls 20’30h Somni americà

Dv 27  21h Joc de miralls 20’30h Somni americà

Ds 28  18h/21’30h Joc de... 17’30h/21h Somni...

  MARÇ 15

Dg 1  18’30h Joc de miralls 18h Somni americà

Dl 2 

Dt 3

Dc  4  21h Joc de miralls

Dj  5 20’30h El testamento... 21h Joc de miralls

Dv 6 20’30h El testamento... 21h Joc de miralls 20’30h Dolore sotto...

Ds 7 21h El testamento... 18h/21’30h Joc de... 17’30h/21h Dolore sotto...

Dg 8 18h El testamento... 18’30h Joc de miralls 18h Dolore sotto...

Dl 9 

Dt 10 20’30h El testamento...

Dc  11 20’30h El testamento... 21h Joc de miralls 20’30h Manca solo...

Dj  12 20’30h El testamento... 21h Joc de miralls 20’30h Manca solo...

Dv 13 20’30h El testamento... 21h Joc de miralls 20’30h Manca solo...

Ds 14 21h El testamento... 18h/21’30h Joc de... 17’30h/21h Manca solo...

Dg 15 18h El testamento... 18’30h Joc de miralls 18h Manca solo...

Dl 16   20’30h El reportaje

Dt 17 20’30h El testamento...  20’30h El reportaje

Dc  18 20’30h El testamento...  20’30h El reportaje

Dj  19 20’30h El testamento...

Dv 20 20’30h El testamento...

Ds 21 21h El testamento...

Dg 22 18h El testamento...

Dl 23 

Dt 24 

Dc  25

Dj  26

Dv 27

Ds 28   11h/12h Concert nadons...

Dg 29   11h/12h Concert nadons...

Dl 30 

Dt 31

 ABRIL 15

Dc  1

Dj  2

Dv 3

Ds 4

Dg 5

Dl 6 

Dt 7 

Dc  8

Dj  9   20’30h El curiós...

Dv 10  21h Mammón 20’30h El curiós...

Ds 11  18h/21’30h Mammón 21h El curiós...

Dg 12  18’30h Mammón 18h El curiós...

Dl 13 

Dt 14   20’30h El curiós...

Dc  15  21h Mammón 20’30h El curiós...

Dj  16 20’30h Frank V 21h Mammón 20’30h El curiós...

Dv 17 20’30h Frank V 21h Mammón 20’30h El curiós...

Ds 18 21h Frank V 18h/21’30h Mammón 21h El curiós...

Dg 19 18h Frank V 18’30h Mammón 18h El curiós...

Dl 20 

Dt 21 20’30h Frank V  20’30h El curiós...

Dc  22 20’30h Frank V 21h Mammón 20’30h El curiós...

Dj  23 20’30h Frank V 21h Mammón 20’30h El curiós...

Dv 24 20’30h Frank V 21h Mammón 20’30h El curiós...

Ds 25 21h Frank V 18h/21’30h Mammón 21h El curiós...

Dg 26 18h Frank V 18’30h Mammón 18h El curiós...

Dl 27 

Dt 28 20’30h Frank V  20’30h El curiós...

Dc  29 20’30h Frank V  20’30h El curiós...

Dj  30 20’30h Frank V  20’30h El curiós...

 MAIG 15

Dv 1 20’30h Frank V  20’30h El curiós...

Ds 2 21h Frank V  21h El curiós...

Dg 3 18h Frank V  18h El curiós...

Dl 4 

Dt 5 20’30h Frank V  20’30h El curiós...

Dc  6 20’30h Frank V 21h Cleòpatra 20’30h El curiós...

Dj  7 20’30h Frank V 21h Cleòpatra 20’30h El curiós...

Dv 8 20’30h Frank V 21h Cleòpatra 20’30h El curiós...

Ds 9 21h Frank V 18h/21’30h Cleòpatra 21h El curiós...

Dg 10 18h Frank V 18’30h Cleòpatra 18h El curiós...

Dl 11 

Dt 12 20’30h Frank V

Dc  13 20’30h Frank V 21h Cleòpatra

Dj  14 20’30h Frank V 21h Cleòpatra

Dv 15 20’30h Frank V 21h Cleòpatra
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Plaça de la VirreinaPlaça del Diamant

Plaça del Sol Plaça de la Revolució

Travessera de Gràcia
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Carrer d’Astúries

Carrer Montseny

Carrer de la Perla

El BAR EL LLIURE us ofereix servei de bar abans i després de les fun·
cions, i sessions lounge el divendres i el dissabte fins a les 02’00h. de la 
matinada. 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, hamburgueses, i carta de gintònics! 

Restaurant regentat per 4team

HORARIS
n	 obert cada dia a partir de les 18h.
n	 cuina oberta fins a les 00’00h.
n	 divendres i dissabte tanquem a les 03’00h.
n	 tancat el dilluns i el diumenge sense funció

Bar El Lliure Carrer Montseny, 47
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

Espai equipat amb WIFI

BAR EL LLIURE

LLIURE DE GRÀCIA

GRÀCIA

CARRER MONTSENY, 47. 08012 BARCELONA contacte 932 387 625 (a partir de les 16h.)
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Plaça d’Espanya Gran Via de Les Corts Catalanes

Carrer de Sepúlveda

Carrer de Floridablanca

Carrer de Manso

Plaça Margarida Xirgu

Passeig de Santa Madrona

Avinguda de MistralAvinguda del Paral·lel

Carrer de la França Xica
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Avinguda de Rius i Taulet

Carrer de Vilam
arí

Carrer d’Entença

Carrer de Rocafort

Carrer de Calàbria

Carrer de Viladom
at

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 esmorzar, dinar o 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 l’última funció.

Restaurant El Lliure Passeig de Santa Madrona, 40·46 
Reserves al 663 762 035 / sifo@sifo.es

COM ARRIBAR-HI 
n	 Metro Línia 1 i 3 (Plaça Espanya) / Línia 3 (Poble Sec) 
n	 Bus Plaça Espanya: 9, 13, 27, 37, 50, 91, 109, 165,   
  N0, N1, N2, N13, N15, N53, EA, EN, H12, D20, V7 
  carrers Lleida, França Xica i Pg. de Santa Madrona: 55, 121
n	 FGC Plaça Espanya 
n	 Bicing França Xica / Ricart, Rius i Taulet / Lleida
n	 Pàrquings Pl. Margarida Xirgu: des d’1 hora abans fins a 2 hores   
  després de les funcions (gratuït) 
  Av. Reina Maria Cristina, 16 / França Xica, 35  (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

Espai equipat amb WIFI

RESTAURANT EL LLIURE

LLIURE DE MONTJUÏC

MONTJUÏC

PASSEIG DE SANTA MADRONA, 40-46. 08038 BARCELONA contacte 932 892 770 info@teatrelliure.com
PLAÇA MARGARIDA XIRGU, 1. 08004 BARCELONA
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gPÀRQUING
GRATUÏT!

PÇA. M. XIRGU
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Més informació 93 289 27 70 / info@teatrelliure.com / www.teatrelliure.comLLOGUER D’ESPAIS

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 permet 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
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Voleu formar part del Lliure com a patrocinadors? Us oferim diverses opcions:

PATROCINADOR DE TEMPORADA
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 d’invitacions personalitzades
     
PATROCINADOR DE LA KOMPANYIA LLIURE
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 d’invitacions personalitzades

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

PATROCINADOR D’ESPECTACLE O CICLE
n	 inserció del logotip en diversos suports i a les rodes de premsa
n	 paquet d’invitacions personalitzades
     
ALTRES POSSIBILITATS DE COL·LABORACIÓ
n	 inserció del logotip a la web
n	 descomptes en lloguer d’espais
n	 paquet d’invitacions personalitzades
n	 intercanvis comercials
n	 lloguer d’espais

PATROCINA EL LLIURE

membre de

entitat concertada amb

amb el patrocini de patrocinador de
La Kompanyia Lliure

amb el suport de

mitjans patrocinadors

institució
col·laboradora

altres entitats 
col·laboradores
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Un dels deures d’un teatre públic és reco·
llir el patrimoni intangible de l’art de la in·
terpretació, aquell que només es produeix 
en la trobada entre l’artista i el públic, i 
passar·ne el testimoni. La Kompanyia Lliu-
re, nascuda la temporada 2013/14, agrupa 
un nucli d’actors que per edat correspon·
drien a allò que els sociòlegs han anome·
nat generació “perduda “ o “espatllada”, 
és a dir, persones molt preparades i amb 
moltes dificultats per trobar feina. Des 

del Lliure hem volgut donar·los veu amb  
la creació d’una companyia pròpia on els 
seus membres puguin dirigir·se a totes les 
generacions d’espectadors, però sobretot a 
la seva pròpia generació, que puguin créi·
xer i enriquir·se teatralment amb ells de la 
mateixa manera que generacions d’espec·
tadors s’han format teatralment al Lliure, i 
nosaltres hem crescut en paral·lel espero·
nats per ells.
Els seus integrants són Mima Riera,  
Paula Blanco, Pol López, Javier Beltrán, 
Laura Aubert i David Verdaguer.

Aquesta temporada, La Kompanyia Lliure 
participa en els espectacles: 
Victòria d’Enric V (pàg. 4)
Somni americà (pàg. 28)
Tot pels diners (pàg. 38)
Frank V (pàg. 40)
Moby Dick, un viatge pel teatre (pàg. 46)

amb el patrocini de

LA KOMPANYIA 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 Ramon Gomis de Barbarà
vicepresidents Jaume Ciurana i Llevadot (Ajuntament de Barcelona), Pilar Pifarré i Matas (Generalitat de Catalunya), Miguel Ángel Recio Crespo (INAEM 
· Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) i Joan-Carles García Cañizares (Diputació de Barcelona)
secretari Raimon Bergós Civit
vocals Frederic Amat, Pere Arquillué, Lluís Bassat, Jordi Bosch, Josep Caminal, Imma Colomer, Antoni Dalmau i Ribalta, Joan Font,  
Guillem-Jordi Graells, Joan M. Gual (Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya), Joaquim Gubern (La Lleialtat SCCL), Esteve León,  
Jordi Maluquer, Roser Marcé, Maria Martínez, Miquel Molins, Fermí Reixach, Pere Riera (Associació d’Espectadors del Teatre Lliure), Àlex Rigola,  
Rosa Maria Sardà, Antoni Sevilla, Salvador Sunyer i Anna Veiga

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 / coordinador de direcció 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, Quico Amorós 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 Begoña Barrena / 
publicacions Maria Zaragoza / servei educatiu i grups Mariona Montaña / imatge i disseny Laia Montanyès / secretària de comunicació Alícia Gorina /  
responsable de personal de sala Albert Minguillón / cap de sala Mireia Coromina / taquilles Ona Campillo i 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 / adjunts de direcció tècnica Xavier Clot 
i Jordi Vall-llovera / coordinador tècnic Rai García / secretària de direcció tècnica Sabrina Gràcia / cap de llums Marc Lleixà / tècnics de llums  
Jorge Barbancho, 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 / regidors Joan Manel Morillo i María Rosales / cap de sastreria Montse Olivella / sastresses Judit Carvalho i Susana García / cap de 
maquinària i taller Bernat Cardoner / maquinistes 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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