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Aquesta temporada, el Lliure es converteix en un estudi de Catalunya Ràdio.  

Quatre dramaturgs, Marc Artigau, Manuel Dueso, Jordi Oriol i Marilia 
Samper, han acceptat l’encàrrec d’aquest teatre per escriure i dirigir, cadascun, 
una peça pensada per a les ones, de 30 minuts cada una. 

Durant dos dies de desembre, el dimecres 3 i el dijous 4, i en presència de 
públic, seran llegides i enregistrades dues peces a cada sessió. 

Veniu a veure ràdio i a escoltar teatre! 

 

producció Teatre Lliure 

amb la col·laboració de Catalunya Ràdio – Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, S.A. 

 
ONES LLIURES 1 
Nduti autoria i direcció Marc Artigau  
19:06 afirmatiu autoria i direcció Manuel Dueso 

Espai Lliure - 3/12 a les 21h. / 6€ 

ONES LLIURES 2 
Memòria plena autoria i direcció Jordi Oriol 
Línies autoria i direcció Marilia Samper 
Espai Lliure - 4/12 a les 21h. / 6€ 
 

 
 
funcions en català  
durada aproximada per sessió 1h. 
 
seguiu #oneslliures al twitter 
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Montjuïc Espai Lliure 

ONES LLIURES 1 - dimecres 3 de desembre / 21h. / 6€ 

 

Nduti autoria i direcció Marc Artigau 

intèrprets 
Manel Barceló home / Glòria Cano Nduti / Marta Marco dona / Òscar Muñoz 
doctor / Joan Solé guia / veu del fill Jordi Oriol 
 
realització radiofònica Dolors Martínez 

 

Visca l'esclavitud! 

Tantes alegries li devem! Sense ella no hauríem progressat tant. 

La celebrem a la samarreta d'un equip de futbol quan un analfabet marca un 
golàs, la carreguem a l'iPhone mentre es descarrega alguna aplicació, la 
fotografiem a les piràmides, la remenem amb el got d'aigua perquè ens passi el 
mal de cap... 

Ah l'esclavitud, la base de tota bona democràcia! 

Et compadeixes d'ella quan veus aquell negret de ventre inflat i envoltat de 
mosques que mira l'objectiu de la càmera, però afortunadament no passa res, 
queda massa lluny, a milers de quilòmetres, i sort d'això perquè sinó els 
remordiments ens queixalarien el cap. 

'Visca l'esclavitud' sospira un personatge d'aquesta història mentre rumia què 
hem fet malament: els hem pres els recursos naturals, els hem buidat les 
caixes i els hem servit els carnissers-dictadors més ridículs de la història. I 
malgrat tot, allà al fons, darrere l'arbre quan es fa de nit, n'hi ha uns quants que 
no tenen res però ballen alegres i guarden al fons de la retina una felicitat que 
ja no ens és familiar. 

Potser ja ha arribat el moment, amics, el moment de debò, de deixar-nos de 
bajanades i prendre'ls allò que realment val la pena: la seva ànima. 
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19:06 Afirmatiu autoria i direcció Manuel Dueso 

intèrprets 

Manel Barceló doctor / Manuel Dueso guàrdia 1 / Jaume Madaula guàrdia 2 / 
Òscar Muñoz condemnat / Joan Peris alcaid 
 
espai sonor Igor Pinto 

 

L’any 1955 després de l’èxit de Tot esperant Godot, la BBC va encarregar una 
obra radiofònica a Samuel Beckett. Sam va escriure una obra plena d’humor i 
de patetisme irlandès Tots els que cauen. 

En aquells moments jo acabava de néixer i devia ser una espurna ploranera 
torracollons de pares primerencs. Una mica més tard, quatre o cinc anys, els 
meus primers records m’acosten a la ràdio. El meu pare era manyà i la meva 
mare ordidora, treballaven tot el dia, i al vespre, a l’hora de sopar, teníem un 
convidat especial: la ràdio. En aquella hora en què tots tres estàvem junts 
deixàvem entrar a les nostres vides Matilde, Perico i Periquín, una obra 
radiofònica diària de deu o dotze minuts que esperàvem amb candeletes. I jo 
m’identificava amb el Periquín, el nen entremaliat, sincer i maldestre. I tot i que 
han passat molts anys, el meu Periquín segueix habitant en algun lloc del meu 
ésser; això sí, més irònic i punyent, més bèstia i tendre a la vegada. Al cap del 
temps, definitivament rebel. 

Ja vaig escriure un parell d’obres per a ràdio, però ara sento un repte golafre i 
juganer a la vegada davant les possibilitats que m’ofereix el mitjà. La 
imaginació, el món a la deriva, el gran poder del so, la veu com una serp en 
zel… Buf! Em sento afortunat i amb unes ganes immenses d’esperar Godot on 
sigui tot escoltant la ràdio. 
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Montjuïc Espai Lliure 

ONES LLIURES 2 - dijous 4 de desembre / 21h. / 6€ 

 

Memòria plena autoria i direcció Jordi Oriol  

intèrprets 

Joan Carreras fill / Mercè Comes Maria Lluïsa / Belén Fabra nora / Muguet 
Franc veterinària, Belisa, comercial / Mont Plans Cinta / Pau Roca maître, 
sicari 

agraïments Teresa Lozano (veu de Maria Rosa) 
 

espai sonor Igor Pinto 

 

A l’encàrrec d’escriure un text dramàtic per ser emès per la ràdio, vaig recórrer 
a imaginar-me diferents formats en els quals no calgués en absolut la mirada; 
que fos rellevant la part visual, o del tot inútil. És a dir, que la seva recepció no 
fos més adequada -o més comprensible- per als espectadors presents en el 
lloc de representació (en un teatre) que en l’audició a través d’un aparell 
radiofònic. 

Per exemple, podria ser una història que succeís íntegrament en un búnquer, 
sota terra i sense cap mena de llum, per tal que l’exercici d’escolta fos obligat 
tant pels espectadors com pels personatges de la pròpia història de ficció. 

De la mateixa manera, em feia gràcia seguir treballant en la idea que el 
personatge protagonista no aparegués a escena i donés a conèixer la seva 
història a través dels altres personatges. En una anterior peça dramàtica que 
vaig escriure, els protagonistes, tot i estar ben presents en escena, romanien 
absents per al públic i els altres personatges, tancats darrera una porta i sense 
dir absolutament res. En aquell cas, però, els protagonistes eren adolescents, i 
ara m’ha vingut de gust situar la protagonista a la tercera edat. 

Aquest peça de teatre radiofònic, doncs, vindria a ser les darreres memòries 
d’una dona en la seva plenitud, a través de les veus registrades a la cinta del 
seu contestador automàtic. La darrera aventura d’una dona poc acostumada a 
viure aventures, en què la seva memòria atrofiada li fa una mala passada.  
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Línies autoria i direcció Marilia Samper 

intèrprets 

Ricard Farré infermer / Muguet Franc Eva / Camilo García pare / Dolors 
Martínez locutora / Mont Plans mare / Pau Roca Ivan 
 
realització radiofònica Dolors Martínez 

 

“Sempre marquem una línia. Sempre. És el que ens ensenyen. Una línia... 
allà... dividint les coses. Et mires el món i tires una línia, et mires la gent i tires 
una línia. Fins i tot en tu mateix et tires una línia. Tot el nostre horitzó són línies. 
I tant és que l'esborris i que passi el temps i que l'hagis oblidada, i que ni tan 
sols la vegis... Dins teu hi ha alguna cosa que sap que allà hi vas tirar una línia i 
que vas posar un nom a cada banda, i sempre, ho vulguis o no, serà un territori 
dividit... I hauràs de decidir de quin costat vols estar." 

Línies és una reflexió al voltant dels límits que establim als nostres prejudicis i 
fins on ens deixa arribar la nostra ètica personal. Hi ha límits que es 
converteixen en barreres infranquejables que ni tan sols l'amor ni el més 
profund sentiment de compassió són capaços de travessar. I en cas que 
s'arribés a creuar aquesta barrera, quin és el preu que s'hauria de pagar per la 
transgressió? Aquest és el dilema en què es troba l'Eva quan el seu pare surt 
de la presó. És possible estimar un assassí? És possible compadir-se d'un 
monstre quan la resta del món li gira l'esquena? 
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els autors i directors 

Marc Artigau i Queralt 
Barcelona, 1984 

És llicenciat en Direcció escènica i Dramatúrgia per 
l’Institut del Teatre de Barcelona. Ha estat ajudant de 
direcció d'Oriol Broggi, Pau Miró i Julio Manrique entre 
d’altres. Com autor ha estrenat Arbres (Sala Beckett 
2014), Aquellos días azules (Círcol Maldà 2014), Un 
mosquit petit (TNC 2014), Ushuaia (Premi Ciutat de 
Sagunt 2008 i Accèssit al Premi Nacional Marqués de 

Bradomín 2008), A prop al Teatre del Micalet de València, L'estona que vaig 
ser poema, (GREC 2010) i l'Assaig Obert a la Sala Fabià Puigserver del Teatre 
Lliure a una nena nua llepa-li la pell llepa-li la pell a una nena nua. Amb Les 
sense ànima va guanyar el Premi Ciutat de Sagunt 2009 i el Premi Ramon 
Vinyes 2009. I amb Caixes el Premi Talúries de Teatre 2011 i va ser accèssit al 
Premi Nacional Marqués de Bradomín 2011. 

Com a dramaturg ha treballat amb Juan Carlos Martel i Frederic Amat a Moby 
Dick, un viatge pel teatre, dins el cicle El Lliure dels nens; Oriol Broggi (L'orfe 
del clan dels Zhao), Àngel Llàcer i Manu Guix (El petit Príncep), Pep Pla, 
Catherine Allard i Josep Maria Miró. Ha traduït, Companyia K de Wiliam March, 
F3dra i L'ombra al meu costat de Marilia Samper. En poesia ha publicat Primers 
Auxilis, Vermella i Desterrats. Col·labora diàriament –escrivint un conte– al 
programa de Catalunya Ràdio El club de la mitjanit. 

Manuel Dueso i Almirall 
Sabadell, 1953 

Autor, actor i director teatral. Format a l'Institut del 
Teatre de Barcelona, ha estudiat també amb Carlos 
Gandolfo, Sanchis Sinisterra i Pierre Chabert. Amb 
Sara i Simon va obtenir el Premi de la Crítica al millor 
text teatral del 1996. El mateix any va estrenar Platón 
ha muerto al XXVII Sitges Teatre Internacional. És 
sobretot conegut en el seu vessant de director 
escènic: La presa (1999), de Conor McPherson; 

Restes humanes sense identificar (2001), de B. Fraser; Estiu (2001), d'E. Bond; 
Tempesta de neu (2003), de Manel Veiga; Obres de guerra: vermell, negre i 
ignorant (2003), d'E. Bond; Les amargues llàgrimes de Petra Von Kant (2003), 
de R. W. Fassbinder; Como en las mejores familias (2004), d'A. Jaoui i J. P. 
Bacri, i El beso de la mujer araña (2005), de M. Puig. Ha estrenat, i també  
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dirigit, obres seves, com ara Matem els homes (2001) i Fortuna accidental 
(2004), Mata’m (2014). A la Sala Beckett, d'aquest autor s'hi han pogut veure 
Per a no res (1991) i Travis, Purses i Lilit (1993). 

Jordi Oriol 
Barcelona, 1979 

És Llicenciat en Direcció escènica i Dramatúrgia per 
l’Institut del Teatre (Premi Extraordinari, 2007). També 
ha estudiat a l’escola de Nancy Tuñón i al Col·legi del 
Teatre. Com a músic, s’ha format a l’Arc, a l’Aula de 
Música Moderna i al Taller de Músics de Barcelona. Té 
experiència professional com a actor, director, autor i 
músic. És membre de la companyia Indi Gest. El 2011 

va rebre el premi FAD Sebastià Gasch Aplaudiment a la Creació Emergent per 
la seva trajectòria. Recentment ha guanyat el Primer Premi del III Torneig de 
Dramatúrgia Catalana que organitza Temporada Alta. 

Ha format part del repartiment de l’Auca del Born, dir. Jordi Casanovas (Born 
C.C., 2013); La caiguda d’Amlet, dir. Xavier Albertí (Festival Temporada Alta i 
Festival Shakespeare); Alícia. Un viatge al país de les Meravelles, de Lewis 
Carroll, dir. Carlota Subirós (Teatre Lliure, 2009); L’home de la flor a la boca, de 
Luigi Pirandello, dir. Carlota Subirós, BC; Contes Estigis, dir. Iban Beltran 
(Teatre Estudi, 2004); Mil Tristos Tigres, dir. Àlex Serrano (Festival Neo 2006); 
0,5, dir. Àlex Serrano (AREAtangent, 2004); Fuga, dir: Àlex Serrano 
(AREAtangent, 2003); Mentides, dir. Àlex Serrano (Teatre Malic, 2001). També 
ha fet d’actor en espectacles propis com Big Berberecho, En comptes de la 
Lletera, Prometeu no res o Ara estem d’acord estem d’acord, i també al 
cinema, a Forasters, de Ventura Pons i La Mari, de Jesús Garay, i televisió. 

Destaquem especialment la seva tasca com a actor i director als espectacles t-
ERROR, Teatre Nacional de Catalunya (2012); Home-Natja, Festival 
Temporada Alta 2010 (Teatre Lliure, 2011); Un tal ímpetu vital, Teatre Lliure 
(2009); El títol no mata, Festival Grec, i Ara estem d’acord estem d’acord, 
Teatre Lliure (2008); OB-sessions, Círculo de Bellas Artes de Madrid 2007 
(Sala Beckett, 2008), Premi INjuve 2007 a la Millor Proposta escènica; Concert 
per a sis oficinistes i un lloro, Teatre Romea i Digestions mentals, AREAtangent 
(2006). Ha coescrit i dirigit Big Berberecho, juntament amb Oriol Vila 
(Temporada Alta 2012) i Prometeu No Res (Temporada Alta 2009) amb Diego 
Anido i Sílvia Delagneau. Com a director, ha portat a escena la poesia d’Albert 
Roig, Josep Pedrals i també Josep Maria de Sagarra al seu últim espectacle, 
Josep Maria S’agarra i S’atia, en col·laboració amb Pedrals mateix i Martí 
Sales. 
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Marilia Samper 
São Paulo (Brasil), 1974 

És llicenciada en Direcció i Dramatúrgia per l'Institut 
del Teatre de Barcelona, i es va formar també en 
Interpretació a l’Instituto del Teatro de Sevilla. Allà 
s’inicia en el món de l’espectacle i forma part 
d’algunes companyies andaluses, com el Centro 
Andaluz de Teatro. És autora, entre altres, de 405 
(accèssit al Premio Miguel Romero Esteo i al Premio 

Nacional Marqués de Bradomín 2001); Menú del dia (accèssit del Premio 
Miguel Romero Esteo i al Premio Nacional Marqués de Bradomín 2002); La 
orilla perra del mundo (escrit amb cinc joves autors, sota la coordinació de 
José Sanchis Sinisterra); Mensaje i Algo salvaje, encara inèdits; Otelo - 
Blowin in the wind-, versió del text de Shakespeare per a cinc actors i una 
cançó de Bob Dylan; Un verdadero Cowboy, Premi Ciutat de València 2006 i 
Premi Carlos Carvalho del VI Concurs Nacional de Dramatúrgia de Porto 
Alegre (el Brasil); F3DRA (Pleasure and Pain), estrenat el 2011 a la Sala 
Beckett, i Udol, estrenat al Festival Grec el 2012.  

Des del 2001 du a terme la seva trajectòria com a directora i dramaturga a la 
ciutat de Barcelona, on ha dirigit alguns espectacles com You're pretty and 
I'm drunk al Teatre Lliure de Montjuïc, al cicle Assaig Obert; i Dos Punkis i un 
Vespino al Teatre Gaudí Barcelona. El maig de 2012 va estrenar L'ombra al 
meu costat al Teatre Nacional de Catalunya, dins del projecte T6. Els seus 
últims espectacles han estat Treballs d'amor perduts amb la Cia. Parking 
Shakespeare i Suicïdes, amb Poca Cosa Teatre. El 2013 va dirigir a la Sala 
Beckett amb la cia. Sixto Paz, Si existeix encara no ho he trobat, i el 2014, 
Pulmons, de Duncan Macmillan, un espectacle que torna a la cartellera en 
temporada al Lliure de Gràcia del 7 al 18 de gener. 
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per Catalunya Ràdio 

Dolors Martínez 

Llicenciada en Art Dramàtic, especialitat en Interpretació 
per l’Institut del Teatre de Barcelona (1992) i Llicenciada 
en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Especialitat en Ràdio i Televisió (1988). 
Ha estudiat també amb Franco di Francescantonio, 
Carol Rosenfeld, Dominic de Fazio, Salvador Oliva, 
Nancy Tuñón i Genadi Korotkov . 

Com a actriu ha participat en diversos espectacles, dels 
quals destaquem: Sòcrates/Plaute dir. Francesc Nel·lo; 

La importància de ser Frank de Bernard Shaw, dir. Jaume Melendres; 
Performance La primavera de Praha pels carrers de Praga (Dahmu Praha 
1991); Abans de l’esmorzar d’Eugene O’Neill i La veu humana de Jean 
Cocteau, dir. Jaume Melendres (Theatre Disk de Praga 1991); Medea 
d’Eurípides, dir. Núria Espert (Teatre Grec -Festival Grec de Barcelona 1992); 
La Gavina d’Anton Txékhov, dir. Jaume Mallofré, (Grup Teatre del 
Capvespre, al Teatre Joventut, SAT, Auditori de Sant Cugat (1995); Dones 
meves de Dacia Maraini; dir. Anna Güell (Artenbrut , Tantarantana 2000), Les 
mil i una nits de Roseland Musical, dir. Marta Almirall (Teatre Poliorama 
2001); El conte de Nadal de Charles Dickens, dir. Ferran Audí (Teatre La 
Passió d’Esparreguera 2010); Viatges, dir. Ferran Audí (Mercat de les Flors - 
Festival Grec de Barcelona 2012), Distàncies insalvables, de Sara Cañete, 
dir. Anna Güell (QArs Teatre 2013); Fang i Setge el musical del 1714, dir. 
Joan Font (2014-2015) 

Com a rapsoda, fa molts recitals poètics de diversos autors catalans i 
estrangers a diferents festivals del país. Al cinema ha fet Karnabal de 
Comediants, Un parell d’ous de Francesc Bellmunt; Un plaer indescriptible 
d’Ignasi Ferrer, Amor col·lateral de Jordi Roigè. A la televisió Tres estrelles de 
Tricicle; Sputnik diferents personatges del 92 al 94; Psico-express; Jet Lag; i 
actualment és un dels personatges de La Riera. 

Directora artística i escènica de la Passió d’Olesa de Montserrat (2005 al 
2009). Mestra de Cerimònies de grans actes com els Mundials de Natació, 
Atletisme, Forum (Manuel Huerga, Fura dels Baus)... 

Com a dobladora i locutora, ha fet anuncis de la nina Barbie durant 12 anys, 
la gravació a Los Angeles (EEUU); molts documentals: Cinema 3; 
personatges de Cliptoman al programa Sputnik de TV3 (del 92 al 97), 60 
minuts i 30 minuts....; fa de veu de les Conselleries de la Generalitat de  
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Catalunya, veu oficial anuncis promocionals de TV3; Veu oficial del Canal 33 
(del 2000 fins a l’actualitat).Veu oficial de Catalunya Ràdio i Catalunya 
Informació; Realitzadora de Sonen les paraules -programa de poesia (98 al 
2005) amb Ll. Soler, A. Güell i Pere Arquillué. 

Fa Màsters de locució i realització de dramàtics a la Facultat de Comunicació 
Blanquerna - Ramon Llull i a la Facultat de Comunicació Pompeu Fabra. 

- Cap del Departament de Dramàtics de Catalunya Ràdio: 

Des del 1999. Ha dirigit, realitzat, adaptat i interpretat:  

Otel·lo i Molt soroll per a res de Shakespeare / Solitud de V. Català / Les 
hores de Pla / Estimada Rodoreda de Rodoreda /  

Maleït telèfon sèrie original amb 35 guionistes i dramaturgs / El vol del quetzal 
de Delgado/ El Petit Príncep de Saint-Exupéry; Ball robat de Pere IV / La 
trilogia 1714 d’Alfred Bosch (45 capítols), 39+1 i 39+1+1 de Sílvia Soler ; 
Pretèrit Imperfecte de Toni Soler; Contes de Pere Calders, etc. L’any 2000 
amb El Petit Príncep va guanyar 2 premis: Premi Ràdio Associació de 
Catalunya per la innovació, i Premi Micròfon de Plata de Catalunya que 
concedeix l’Associació Professional Espanyola d’Informadors de Premsa, 
Ràdio i Televisió. 


