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“El cert és que ha nascut un teatre nou i 
que no el podem menystenir, i que 
aquestes mirades noves i veus noves 
tenen una profunda influència en tots 
nosaltres, en la manera de fer teatre ara 
i en el futur.

Això representa un canvi de paradigma 
perquè, com a espectadors, volem veure 
i mirar de cara, sense intermediaris, com 
la poesia surt de la vida, tant en la 
narració com en el sacrifici diari dels 
intèrprets, el que se’n diu interpretació.

El teatre ja no persegueix la 
contemporaneïtat, sinó que hi està 
plenament immers”

Lluís Pasqual – maig 2018
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espectacles
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produccions pròpies

4 funcions / 796 espectadors / 100% ocupació

1 funció / 702 espectadors / 100% ocupació

28 funcions / 8.714 espectadors / 68,4% ocupació

26 funcions / 3.783 espectadors / 95,3% ocupació
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produccions pròpies

28 funcions / 11.982 espectadors / 99,9% ocupació

21 funcions / 8.751 espectadors / 88,7% ocupació

29 funcions / 5.786 espectadors / 100% ocupació

3 funcions / 1.577 espectadors / 95,9% ocupació
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produccions pròpies

17 funcions / 2.170 espectadors / 86,5% ocupació

6 funcions / 846 espectadors / 70,9% ocupació

S’acosta el mil·leni
20 funcions / 7.730 espectadors / 69,7% ocupació
Perestroika
15 funcions / 5.319 espectadors / 67,4% ocupació

30 funcions / 4.574 espectadors / 99,8% ocupació
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coproduccions

1 funció / 704 espectadors / 100% ocupació

12 funcions / 2.322 espectadors / 99,7% ocupació
3 funcions / 597 espectadors / 100% ocupació

2 funcions / 270 espectadors / 88,8% ocupació

17 funcions / 2.324 espectadors / 68,7% ocupació
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coproduccions

23 funcions / 4.090 espectadors / 89,4% ocupació

12 funcions / 2.388 espectadors / 100% ocupació

17 funcions / 5.481 espectadors / 69% ocupació

23 funcions / 4.572 espectadors / 99,9% ocupació
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companyies invitades

3 funcions / 1.420 espectadors / 94,1% ocupació

16 funcions / 3.184 espectadors / 100% ocupació
11 funcions / 1.421 espectadors / 84,7% ocupació

3 funcions / 1.509 espectadors / 100% ocupació

3 funcions / 463 espectadors / 77,6% ocupació

8 funcions / 1.217 espectadors / 100% ocupació
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companyies invitades

2 funcions / 1.426 espectadors / 99% ocupació

17 funcions / 2.754 espectadors / 83,5% ocupació

13 funcions / 2.587 espectadors / 100% ocupació

2 funcions / 1.112 espectadors / 100% ocupació
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companyies invitades

16 funcions / 847 espectadors / 98% ocupació

6 funcions / 783 espectadors / 65,6% ocupació

10 funcions / 730 espectadors / 82% ocupació

3 funcions / 310 espectadors / 89,6% ocupació

4 funcions / 544 espectadors / 68,8% ocupació

15 funcions / 2.040 espectadors / 100% ocupació
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activitat
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45 espectacles

produccions pròpies
coproduccions
cies. invitades
de gira

13

9
16

7

467 funcions

Montjuïc
Gràcia

venir al Lliure

188
279
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venir al Lliure

128.272 espectadors

Montjuïc
Gràcia
de gira

85,75% ocupació

Montjuïc
Gràcia

91,31% 83,39%

73.07334.036

21.163
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servei educatiu

49 sesions
- Visites guiades: 19

- En Residència: 12

- el Lliure a les aules: 10

- presentacions professorat: 2

- Educa amb l’art: 2

- Jorn. joves de creació artística: 3

- Àgora Lliure/UPF instituts: 1

7.976 entrades
- primària: 1.226

- secundària: 5.094

- secund. gratuit PAE: 75

- prèvies professorat: 174

- programa Apropa Cultura: 1.407

1.143 assistents
- visites guiades: 543

- En Residència: 57

- el Lliure a les aules: 184

- presentacions professorat: 16

- Educa amb l’art: 74

- Jorn. joves de creació artística: 212

- Àgora Lliure/UPF instituts: 57
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amb el nostre públic
54 activitats

funcions accessibles

programes en braille

xerrades i col·loquis

exposicions

projeccions

2.742 abonats

passi 4
passi <30
ab. espectador 10
ab. espectador 20

7

6

28

5

8

678

212

1.553

299
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amb el nostre públic

el Lliure a les xarxes

seguidors Twitter

seguidors Facebook

seguidors Instagram

seguidors Youtube

Instagram Agitadors Lliures

29.983

26.377

9.876

979
1.352

Dades a 17/06/2019 

projecte Agitadors Lliures

activitats proposades

activitats generades
10

1
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memòria econòmica

ingressos 2018

Venda d’entrades
1.342.687 €

Coproduccions i gires
173.800 €

Patrocinis i altres ingressos
329.000 €

Ajuntament de Barcelona
3.264.117 €

Generalitat de Catalunya
1.963.610 €

Diputació de Barcelona
692.000 €

Ministerio de Cultura
646.870 €

despeses 2018

Personal d’estructura
3.010.519 €

Producció i explotació
3.153.425 €

Comunicació i publicitat
745.155 €

Despeses d’estructura
1.536.547 €

Inversions
136.503 €
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35,07%

36,74%

8.68%

17,90%

1,59%

38,80%

23,34%

15,96%
8,22%

7,68%

3,91%

2,06%



memòria econòmica

dades de plantilla

Dones: 32
Homes: 34 

plantilla: 66 persones
edat mitjana: 45 anys

34
32
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  2017 2018 
ingressos    
    
Venta d'entrades  1.128.415,65 1.342.686,86 
Coproduccions i gires  540.134,35 173.800,00 
Patrocinis i altres ingressos  402.378,39 328.999,98 
Aportacions institucions:        
Ajuntament de Barcelona  3.214.117,00 3.264.117,00 
Generalitat de Catalunya  1.963.610,46 1.963.610,46 
Diputació de Barcelona  692.000,00 692.000,00 
Ministerio de cultura  646.870,00 646.870,03 

    
TOTAL  8.587.525,85 8.412.084,33 

    
despeses    
    
Personal d'Estructura  3.003.274,46 3.010.519,47 
Producció i explotació 
d'espectacles  3.101.443,78 3.153.424,66 
Despeses de comunicació i 
publicitat  1.049.075,01 745.155,18 
Despeses generals i d'estructura  1.445.667,80 1.536.547,16 

    
TOTAL  8.599.461,05 8.445.646,47 

    
RESULTAT   -11.935,20 -33.562,14 

    
Inversions  125.347,46 136.502,96 

 



memòria anual 2018 / 19
www.teatrelliure.cat

“No perdeu temps; feu Teatre Lliure.
És un bon consell que us dono. El 
necessitem per posar el públic davant la 
realitat universal de les creacions 
artístiques, tractant-lo bé i no com se’l 
tracta quen se’l jutja incapaç 
d’interessar-se per allò que és nou i 
selecte sense proporcionar-li mitjans de 
convenciment. Per, en una paraula, 
realitzar una obra gran i desinteressada, 
l’unic camí a seguir si volem fer de cada 
humà una voluntat, un criteri conscient, 
i, de tots junts, una apoteosi de veritat, 
de bondat i de bellesa. 
Feu Teatre Lliure.”

Adrià Gual - 1907


