PROGRAMA DE TARDOR 20/21

Soc la dissidència.
I el desig. Soc un
conte i soc el dol.
Soc el comunisme.
Soc una cançó
per ballar i soc
l’apocalipsi. Soc tot
allò que vols veure.
I el que no. Soc la
tardor del Lliure.

Estimat públic,
en primer lloc, voldria recordar els qui ja no hi són i
abraçar tots aquells que han patit pèrdues. Voldria agrair
també l’esforç de totes les persones que han estat durant els últims mesos dedicant totes les hores del món
a frenar aquesta pandèmia. I també el dels qui, silenciosos,treballen en la reconstrucció constant dels teixits
social, cultural i educatiu.

Una societat que no permet les opinions no es pot
anomenar demòcrata. Per això defensem el diàleg intergeneracional i el desacord, sense dependre de l’edat.
Aprenent els uns dels altres en la diversitat d’opinions,
encarem totes les malalties de la nostra societat i la
seva part més fosca, i hi posem remei i cura només amb
la cultura com a dret fonamental.

De la temporada passada, n’hem après la valentia del
risc, el coneixement dels marges i la intel·ligència d’un
món que ens escup del sistema. N’hem pres nota per
continuar apropant-nos a vosaltres, molts dels quals
heu trepitjat aquesta casa per primera vegada, i a
d’altres que seguiu mantenint el foc formant part de la
nostra identitat. Tots som el Lliure. Ara no es tracta de
no ser qui no som. Es tracta de començar a pensar com
mai ho havíem fet, buscant l’extraordinari en l’ordinari,
i de permetre el dissentiment.

Les línies internes que mouen la programació ressonaran d’una o altra manera dins nostre en totes les nostres
accions: en les obres de teatre presencials, però també
en exposicions, col·loquis, escoles, taules i, fins i tot, en
la nova Sala online que ofereix la programació digital del
Lliure. Accions culturals presencials, digitals i transversals que acaben de donar sentit al Teatre Lliure com a
espai físic de trobada social i de contingut escènic.

Vull compartir amb vosaltres aquest nou horitzó cultural
que ens ajudarà a avançar. Aquesta nova Temporada
20/21 del Teatre Lliure no es desentén de vosaltres sinó
que, al contrari, us vol acompanyar de la mà per camins
nous. Uns camins que ens portaran, a més, preguntes
per aprendre a veure’ns des d’altres angles, i que ens
ajudaran a sostenir-nos d’una manera que mai havíem
pensat que en seríem capaços.
Moltes preguntes ens han mogut a l’hora de confeccionar tota la Temporada 20/21. Us l’anirem servint, però,
seguint les estacions de l’any, per tal que puguem viure
més pausadament i d’una manera positiva en la intermitència i la incertesa, i crear alhora un racó de món més
sostenible. Aquesta temporada començarem a reflexionar plegats sobre la família, el canvi climàtic, el suïcidi,
el feixisme, la joventut i la malaltia del sistema, el dol
i la festa, les veritats i les faules.
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El Lliure, doncs, brillarà amb continguts per a una única
generació: una generació sense edats. La de les persones que han après a conviure amb la incertesa. I que ho
fan amb el somriure de les criatures i l’experiència dels
més grans. A totes elles, les autèntiques protagonistes,
m’agradaria dedicar aquesta programació 20/21.
Juan Carlos Martel Bayod
Director de la Fundació Teatre Lliure /
Teatre Públic de Barcelona
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#SocEscena

Recuperem els escenaris del Teatre Lliure
per presentar-vos els espectacles que
dibuixen la tardor que us volem fer viure.
Espectacles en què es refugien temes que,
per un motiu o altre i ens agradi o no, ens
interpel·len com a ciutadans a través de les
nostres afinitats polítiques, existencials,
íntimes o familiars.

OBERTURA

Després d’un temps marcat per la sensació d’incertesa,
d’excepcionalitat i de disrupció; de suspensió de drets,
mort i malaltia, el Lliure no vol començar la temporada
com si no hagués passat res.

Noli me tangere
(no em toquis)

Conscients del vessant de ritual col·lectiu i simbòlic
que té aquest ofici, l’obertura d’aquesta temporada se
centra en portar a escena una mena de missa laica.
Aprofitem també la planta basilical de la Sala Fabià
Puigserver i recuperem el sentit laic i cívic d’aquesta
mena de construcció, que a l’època romana era de
reunió ciutadana. Hi farem una litúrgia per reivindicar el
teatre com un acte cultural i especialment artístic tan
important com qualsevol acte en d’altres espais de culte
religiós. L’oficiant d’aquest ritual serà Niño de Elche,
un cantaor que reivindica les seves profundes arrels
flamenques des de la més absoluta heterodòxia. Un
artista subversiu, transgressor i dissident que sempre
busca nous reptes creatius per experimentar i fer confluir llenguatges artístics diferents.

Niño de Elche i la col·laboració
de Marc Artigau, Clàudia Cedó,
Albert Lladó i Victoria Szpunberg
25 – 27/09
Montjuïc

XXXXX
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HORARI
De divendres a diumenge
a les 20.00 h
PREUS
De 9 a 29 €
IDIOMES
Català i castellà
DURADA
Per determinar
LLOC
Sala Fabià Puigserver
XXSS
#NoliMeTangere

#SocEscena

© Ángela Martín Retortillo

INTÈRPRETS
Niño de Elche
acompanyat d’un cor
COORDINACIÓ
Juan Carlos Martel Bayod
i Georgina Oliva
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure

Aquest espectacle neix de la proposta de Vago, guanyadora d’un dels Ajuts extraordinaris a la creació Carlota
Soldevila en la categoria Escena distant, convocats arran
de l‘aturada d’activitat teatral causada per la pandèmia.

© Meritxell Colell Aparicio

OBERTURA

Mi nombre es
alguien y cualquiera
idea i direcció Laura Vago
dramatúrgia Laura Vago
i Maria Zaragoza
25 – 27/09
Montjuïc
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INTÈRPRETS
Chantal Aimée, Boris Daussà, Oriol
Guinart, Pol López i Pau Vinyals
TRADUCCIONS
Maria Zaragoza
ESPAI ESCÈNIC I VESTUARI
Judith Colomer
IL·LUMINACIÓ
Ganecha Gil
ESPAI SONOR I MÚSICA
Clara Aguilar
VÍDEO
Meritxell Colell Aparício
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure
HORARI
De divendres a diumenge a les
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 i 18.00 h
Accés en grups de 8 persones
PREUS
De 9 a 29 €
IDIOMA
Català
DURADA
25’ cada passi
XXSS
@lau.vag
#MiNombreEsAlguien

#SocEscena

Amb aquesta proposta escènica que ocupa diversos
espais del Lliure a Montjuïc, assumim com a propi el
propòsit marcat per la creadora argentina Laura Vago:
donar cos i experiència física al buit causat pel distanciament en la pandèmia de la COVID-19 i permetre
l’elaboració d’un dol col·lectiu que encara està pendent.
Com diu ella mateixa, “no podem continuar passant per
sobre dels morts”. Amb Noli me tangere (no em toquis)
que es representarà els mateixos dies a la Sala Fabià
Puigserver, també a Montjuïc, el teatre es reivindica
precisament com espai de representació i simbolització
d’aquest ritual de dol.

Carol López torna al Lliure amb una comèdia pròpia.
Un retrat generacional dels baby boomers que ha anat
seguint a Una història en quatre parts i V.O.S. (2004),
i a Last Chance (2007). Ara, davant d’aquest nou
horitzó global.

creació i direcció
Carol López
15/10 – 15/11
Gràcia

© Noemí Elias Bascuñana
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#LliureAlSofà
A partir del 13/11
DE GIRA!
gira@teatrelliure.com

Aquesta història va de les coses que no ens diem, de
les fugides cap endavant, de la necessitat d’aturar-se
i escoltar-se un mateix, d’allò que passa quan et veus
obligat a fer-ho, de com jutgem els altres sense tenir la
informació necessària, del vertigen de trencar amb tot
i tornar a començar, de resignar-nos o de no conformar-nos, dels últims desitjos i de qüestionar-nos què
és això de la felicitat. Un seguit de fragments de vides
a la ratlla dels 50, intenses o tristes però sempre provisionals. Perquè, realment, estem segurs que portem
la vida que volíem dur?

INTÈRPRETS
Dolo Beltran, Paul Berrondo, Borja
Espinosa, Andrés Herrera, Vicenta
N’Dongo i Anna Ycobalzeta
ESPAI ESCÈNIC
Jose Novoa
VESTUARI
Myriam Ibáñez
IL·LUMINACIÓ
Mingo Albir
ESPAI SONOR
Jordi Busquets
VÍDEO
Francesc Isern
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure
HORARI
De dimecres a divendres
a les 20.00 h
Dissabte a les 17.30 h
i a les 21.00 h
Diumenge a les 18.00 h
PREUS
De 9 a 29 €
IDIOMES
Català i castellà
DURADA
Per determinar
ACCESSIBILITAT
30/10 i 13/11 sobretítols adaptats
23/10 i 06/11 audiodescripció
COL·LOQUIS
16/10 prefunció a les 18.00 h
13/11 postfunció
XXSS
#BonusTrack
#CarolLópez

#SocEscena

Bonus Track

La primera adaptació mundial de la gran novel·la de
Doris Lessing (1919–2013 i Premi Nobel de Literatura
2007) torna a Montjuïc. Publicada el 1962, The Golden
Notebook narra la història d’Anna Wulf, una novel·lista
que escriu alhora en quatre quaderns (el negre, el vermell, el groc i el blau) les quatre històries que confronten
la seva vida als anys 50 del segle xx.

de Doris Lessing
adaptació i direcció
Carlota Subirós
16/10 – 08/11
Montjuïc

#LliureAlSofà
A partir del 06/11

© Sílvia Poch
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Una peça de narratives creuades sobre l’escriptura,
la identitat, l’amor, el comunisme i el fet de ser dona,
que Carlota Subirós va saber portar a escena al març
passat però se’n van poder fer només quatre funcions.
Ara hi tornem, amb tota la força i la necessitat d’assistir
a una gran història, i amb Nora Navas encapçalant
el repartiment.

INTÈRPRETS
Javier Beltrán, Mia Esteve,
Montse Esteve, Jordi Figueras,
Nora Navas, Carlota Olcina,
Fèlix Pons i Vanessa Segura
DRAMATURGISTA
Ferran Dordal i Lalueza
ESPAI ESCÈNIC
Max Glaenzel
VESTUARI I CARACTERITZACIÓ
Marta Rafa
IL·LUMINACIÓ
Carlos Marquerie
ESPAI SONOR
Damien Bazin
VÍDEO
Daniel Lacasa
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure
HORARI
De dimecres a dissabte a les
20.00 h
Diumenge a les 18.00 h
PREUS
De 9 a 29 €
IDIOMA
Català
DURADA
2 h 30’
ACCESSIBILITAT
A partir del 24/10, sobretítols
en castellà i anglès cada dissabte
23/10 i 06/11 sobretítols adaptats
30/10 i 13/11 audiodescripció
COL·LOQUI
06/11 postfunció
LLOC
Sala Fabià Puigserver
XXSS
#ElQuadernDaurat
#CarlotaSubirós

#SocEscena

El quadern daurat

Què hi fem aquí, què ens hi ha portat, quan en podrem
sortir i com? Són preguntes per fer-se en un univers
distòpic que ens limita i ens configura. Són les preguntes que es plantegen les dues protagonistes que
busquen i rebusquen el sentit de la seva existència...
El trobaran en la fe? En la política? En la ciència? En la
raó? En el passat? En el present? En la cultura? Quan?
I per quant de temps?

© Sílvia Poch

La nostra parcel·la
text i direcció
Lara Díez Quintanilla
22/10 – 01/11
Montjuïc
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RECOMANAT PEL
PROGRAMA EDUCATIU
#LliureAlSofà
A partir del 30/10

INTÈRPRETS
Judit Farrés i Marta Marco
ESPAI ESCÈNIC
I IL·LUMINACIÓ
Cube.bz
VESTUARI
Catou Verdier
ESPAI SONOR
Judit Farrés i Efrén Bellostes
MOVIMENT I COREOGRAFIA
Fàtima Campos
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure
HORARI
De dimecres a divendres
a les 20.00 h
Dissabte a les 17.30 h
i a les 21.00 h
Diumenge a les 18.00 h
PREUS
De 9 a 29 €
IDIOMA
Català
DURADA
1 h 15’
LLOC
Espai Lliure
ACCESSIBILITAT
30/10 traducció simultània en
llengua de signes catalana
COL·LOQUI
23/10 prefunció a les 18.00 h
30/10 postfunció
XXSS
@LaraDiezQuint
#LaNostraParcella

#SocEscena

Dues desconegudes són de sobte en un lloc tancat,
sense saber com hi han arribat, què hi han vingut a fer
ni com en sortiran. Torna la distopia còmica de la dramaturga Lara Díez Quintanilla, més vigent que mai en
la ‘nova normalitat’.

Eva Lyberten, icona del cinema softcore espanyol dels
anys 70 i 80, puja a escena per explicar-nos la seva
història. Ara que té 60 anys, compartirà el seu passat
amb nosaltres seguint el relat de les imatges que la
sobreviuran: les seves pel·lícules eròtiques. La identitat,
el desig i la ficció seran analitzats a través dels seus
films de l’època del destape espanyol, al segle xx.

dramatúrgia i direcció
Raquel Cors
19/11 – 13/12
Montjuïc

#LliureAlSofà
A partir del 04/12
DE GIRA!
gira@teatrelliure.com

Una peça entre el documental i la ficció que reflexiona
entorn de la imatge eròtica que es projecta en el cos
de la dona, en com creem i com mirem aquestes imatges –les públiques i les més íntimes–, i en les tensions
entre l’esfera individual i la col·lectiva, el desig i la ficció
o la icona sexual i la dona. Un estudi de la mirada i del
ser mirat, d’allò que és visible i d’allò que es resisteix
tossudament a ser-ne.
Una és el resultat del Projecte Empremta del Teatre
Lliure, un traspàs escènic entre Carlota Subirós i
Raquel Cors.

© Noemí Elias Bascuñana
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INTÈRPRETS
Eva Lyberten i Mireia Tejero
ESPAI ESCÈNIC
Lola Belles
VESTUARI
Patricia Albizu i Alejandra Lorenzo
IL·LUMINACIÓ
Ana Rovira
ESPAI SONOR
Pau Matas Nogué
VÍDEO
Dani Lacasa
ACOMPANYAMENT DURANT
ELS ASSAIGS
Carlota Subirós
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure
HORARI
De dimecres a divendres
a les 20.00 h
Dissabte a les 17.30 h i 21.00 h
Diumenge a les 18.00 h
PREUS
De 9 a 29 €
IDIOMES
Català i castellà
DURADA
Per determinar
ACCESSIBILITAT
27/11 audiodescripció
COL·LOQUIS
20/11 prefunció a les 18.00 h
11/12 postfunció
LLOC
Espai Lliure
XXSS
#Una
#ProjecteEmpremta
#RaquelCors
#CarlotaSubirós

#SocEscena

Una

Hi havia una vegada una història que no podia ser
explicada fins que hi entressin els seus protagonistes...
i això és el que els espera: ficar-se per un dispositiu
escènic, pel món de ficció d’una història abandonada,
indefinida, amb personatges inacabats. Tot caminant-hi,
passaran pels budells d’aquest organisme viu però
desmembrat que els espera per adquirir sentit des de
les seves ruïnes.
Amb alguns recursos i la imaginació, actuaran des de
la complicitat per travessar aquesta experiència propioceptiva del cos en les diverses instal·lacions que s’hi
presenten. Un viatge a peu per ambients fantàstics que
permeten adulterar la percepció d’un mateix segons
l’espai que ens envolta, com si es tractés d’un videojoc
analògic que vol que, amb el suport del grup, es vagi
cada cop més endins d’aquest laberint escenogràfic.

© @elcondedetorrefiel

Els protagonistes

dramatúrgia i direcció
Tanya Beyeler i Pablo Gisbert
cia. El Conde de Torrefiel
19/11 – 29/11
Gràcia
11

INCLÒS A
EL LLIURE DEL FUTUR

INTÈRPRETS I MANIPULADORS
Maria Alejandre, Tanya Beyeler,
Pablo Gisbert, Uriel Ireland, Miguel
Pellejero, Ana Rovira i Isaac Torres
ESPAI ESCÈNIC
María Alejandre
IL·LUMINACIÓ
Ana Rovira
ESPAI SONOR
Rebecca Praga
ASSESSORA ARTÍSTICA
Estel Cristià
COPRODUCCIÓ
Teatre Lliure, FOG -Triennale
dell’Arte di Milano, LU.CA - Teatro
Luis de Camões - Lisboa, Alhondiga
Bilbao, La Batîe-Festival de Génève,
Grütli - Centre de production et de
diffusion des arts vivents – Genève,
Teatre Artesà d’El Prat de Llobregat
i Centro cultural Conde Duque Madrid
AMB EL SUPORT DE
l’ICEC - Generalitat de Catalunya
HORARI
FUNCIONS ESCOLARS
A les 10.00 h
Accés cada 15’
FUNCIONS FAMILIARS
De 12.00 h a 13.15 h
i de 18.00 a 19.15 h
Accés cada 15’
PREUS
De 9 a 29 € / 7 € alumnat
IDIOMA
Català
DURADA
45’
EDAT RECOMANADA
De 7 a 10 anys
(cicle inicial, mitjà i superior)
XXSS
@condetorrefiel
#LosProtagonistas
#ElLliureDelFutur

#SocEscena

El primer espectacle per a públic infantil d’El Conde
de Torrefiel, una de les companyies nacionals més reconegudes a l’estranger, és un recorregut sensorial per
diferents mons en el qual les criatures faran d’explorador i de protagonista!

Poulette Crevette és una gallineta que no acaba d’encaixar entre les altres perquè no parla. Amb l’ajut de la seva
mare —i amb música, humor i empatia— tot el galliner
aprendrem a viure junts.

dramatúrgia i direcció
Françoise Guillaumond
cia. La baleine - cargo
25/11 – 06/12
Montjuïc

© Didier Goudal

INCLÒS A
EL LLIURE DEL FUTUR

A partir d’un conte escrit per la directora de l’espectacle,
Françoise Guillaumond, aquesta història que s’adreça
als més petits transcorre dins d’un tancat que fa de
galliner. Els infants hi entraran acompanyats per les
actrius, i els adults els contemplareu des de fora. Amb
música, teatre i un divertit llenguatge inventat, propi de
les gallines, podran compartir els problemes de la “gallineta gambeta”, que és diferent de les altres, i ajudar-la
a trobar un lloc entre el grup.
És una història plena d’humor i de suspens que parla
d’altres capacitats, de la diferència, del respecte i de la
comprensió, i dona sentit a les paraules viure junts. En
un món en què les diferències són cada vegada menys
acceptades, és fonamental defensar els valors de l’empatia, el respecte i l’escolta, i aprendre a conviure des
de les primeres edats.
Ah, i després de la funció, els qui ho vulguin podran
quedar-se a fabricar una gallineta i endur-se-la a casa!

12

INTÈRPRETS
Teresa López i Sylvie Péteilh,
Solène Ceruti i Céline Girardeau
COPRODUCCIÓ
Collectif des Associations
de Villeneuve-les-Salines à
la Rochelle, la Communauté
de Communes de l’Íle de Ré,
la Ville de Saint-Xandre
AMB LA COL·LABORACIÓ DE
DRAC Nouvelle-Aquitanie,
SPEDIDAM, la Région
Nouvelle-Aquitanie, la Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale de Charente-Maritime,
el Conséil Départamentale
de Charente-Maritime i la Ville
de la Rochelle
HORARIS
FUNCIONS ESCOLARS
De dimecres a divendres
a les 10.00 h i a les 12.00 h
FUNCIONS FAMILIARS
Dissabte i diumenge a les
12.00 h i a les 18.00 h
PREUS
De 9 a 29 € / 7 € alumnat
IDIOMA
Espectacle en un idioma inventat
DURADA
30’ + 30’ taller d’elaboració
de gallinetes
LLOC
Foyer Sala Fabià Puigserver
EDAT RECOMANDA
De 18 mesos a 6 anys
XXSS
#PouletteCrevette
#ElLliureDelFutur

#SocEscena

Poulette Crevette

L’actor i director Julio Manrique torna al Lliure després
de l’èxit de L’ànec salvatge de Henrik Ibsen el 2017.
Aquesta vegada, amb un Txékhov (1860-1904), un clàssic al qual no s’havia apropat des de l’estrena el 2010
de la posada en escena de L’hort dels cirerers al Teatre
Romea.
La història de tres germanes (Maixa, Olga i Irina) i un
germà (Andrei) en la vida insatisfeta i decadent de les
classes privilegiades en la Rússia rural. Moscou és el
principal element simbòlic de la peça, sempre idealitzat
i desitjat pels personatges, incapaços d’atrapar un món
nou que ja traspunta.
Les tres germanes voldrien anar a Moscou. Però no
hi van. Voldrien vendre la casa on viuen, canviar de
feina, de parella o de vida. Però no ho fan. Són capaces
d’imaginar-se vivint una vida millor, una vida nova, plena
de sentit i de llum. Però no saben com viure-la. I pateixen. Perquè no són on voldrien ser. Perquè no fan el
que voldrien fer. Perquè no estimen qui voldrien estimar.
Perquè no les estima qui voldrien que les estimés. Perquè no són qui voldrien ser. I per què?

© Sílvia Poch

Les tres germanes

d’Anton Txékhov
adaptació Marc Artigau,
Cristina Genebat i Julio Manrique
direcció Julio Manrique
10/12 – 17/01
Montjuïc
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RECOMANAT PEL
PROGRAMA EDUCATIU
#LliureAlSofà
A partir del 08/01

INTÈRPRETS
Mireia Aixalà, Joan Amargós,
Ivan Benet, Carme Fortuny,
Cristina Genebat, Jordi Rico,
Marc Rius, María Rodríguez,
Lluís Soler i Elena Tarrats
ESPAI ESCÈNIC
Lluc Castells
VESTUARI
Maria Armengol
CARACTERITZACIÓ
Núria Llunell
IL·LUMINACIÓ
Jaume Ventura
ESPAI SONOR
Damien Bazin
VÍDEO
Francesc Isern
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure
HORARI
De dimecres a dissabte
a les 20.00 h
Diumenge a les 18.00 h
Dimarts 22/12 i 29/12 a les 20.00 h
PREUS
De 9 a 29 €
IDIOMA
Català
DURADA
2 h 30’
ACCESSIBILITAT
A partir del 19/12, sobretítols en
castellà i anglès cada dissabte
18/12 i 15/01 sobretítols adaptats
08/01 audiodescripció
COL·LOQUIS
11/12 prefunció a les 18.00 h
15/01 postfunció
LLOC
Sala Fabià Puigserver
XXSS
@Larsgez
#LesTresGermanes

#SocEscena

Olga, Maixa i Irina tornen a escena. La idea d’una vida
millor impregna els anhels de les filles del general Prózorov. Però aquí al camp, apartades de tot, només hi regna
el tedi. I Moscou és lluny...

La directora Magda Puig ens proposa fer un recorregut
per la ciutat guiats per la veu d’algú que ha viscut al
carrer. Farem aturades en llocs invisibles, sense Història, però plens d’una vida que no s’ha relatat. Es tracta
de re-visitar, re-mirar, re-enfocar i re-construir-la. I entre
parada i parada, petites intervencions artístiques ens
parlaran d’aquestes històries invisibles.

idea original i direcció
Magda Puig
16/12 – 20/12
Montjuïc

© Marc Puig

INCLÒS A
EL LLIURE DEL FUTUR

Estrenat al festival TNT 2016 de Terrassa, Plácido Mo
és un dispositiu artístic urbà documental, un artefacte
escènic que intervé l’espai públic, nascut a partir de
l’existència del compte de twitter @Placido_Mo, d’Arrels Fundació, en el projecte ‘Tots ens mereixem una
oportunitat’. Tot i ser un pseudònim, el veritable Plácido
Morales va existir. Va morir el 10 d’octubre de 2010 als
52 anys. N’havia passat 10 al carrer. Encara ara, cada
dilluns al migdia, els seus companys Plácidos (com
s’autoanomenen) es troben i decideixen quin missatge
volen fer visible per les xarxes.
Aquest projecte subratlla el vessant social del programa artístic del Teatre Lliure, ja apuntat en propostes
anteriors, com Sis personatges. Homenatge a Tomás
Giner, en establir vincles amb institucions com Arrels
Fundació.
Una proposta que treballa en la distància per fer-nos
més pròxims a allò que sovint no volem veure, que en
les funcions escolars es complementa amb un taller
d’intervenció urbana.
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INTÈRPRETS
Repartiment en curs
ASSESSORAMENT ARTÍSTIC
Judith Pujol i Ricard Soler
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure
AMB LA COL·LABORACIÓ
d’Arrels Fundació
HORARI
FUNCIONS ESCOLARS
De dimecres a divendres a les
10.00 h i a les 12.30 h
FUNCIONS GENERALS
Dissabte i diumenge a les 12.00 h
i a les 13.00 h
De dimecres a diumenge a les
18.30 h, 19.30 h i 20.30 h
PREUS
De 9 a 29 € / 7 € alumnat
IDIOMES
Català i castellà
DURADA
35’ (5 passis al dia)
2 h funcions escolars + taller
EDAT RECOMANADA
A partir de 12 anys
LLOC
Sortida des de la Plaça
Margarida Xirgu
XXSS
#PlácidoMo
@ArrelsFundació
#ElLliureDelFutur

#SocEscena

Plácido Mo

creació cia. José y sus hermanas
dramatúrgia Nacho de Antonio Antón
assessorament de direcció
Marco Layera
09/12 - 03/01
Gràcia

INCLÒS A
EL LLIURE DEL FUTUR

© Oriol Corral
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Aquesta jove companyia, nascuda al 2017, porta a
Gràcia una proposta que es va poder veure com a work
in progress al passat Grec’20 Festival de Barcelona.
Aquesta coproducció compta amb l’assessorament
artístic del director xilè Marco Layera (Paisajes para no
colorear, La imaginación del futuro).
Un treball que tracta del pes del turisme en la contaminació i en l’efecte hivernacle, i de la modificació de
les ciutats, convertides en parcs temàtics. Com viatjàvem i com viatjarem ara, després de l’aparició de la
nova pandèmia?

INTÈRPRETS
Alejandro Curiel, Marta Díez,
Carolina Manero, Gemma Polo
i Glòria Ribera
ESPAI ESCÈNIC I VESTUARI
Patricia Albizu
EINES DIGITALS
Maria Aponte i la companyia
COPRODUCCIÓ
GREC 20 Festival de Barcelona,
Festival TNT, Festival MeetYou,
Temporada Alta 2020 i Teatre Lliure
AMB EL SUPORT DE
Fabra i Coats – Fàbrica de Creació,
El Graner, ICEC i Institut Ramon Llull
HORARI
De dimecres a divendres
a les 20.00 h
Dissabte a les 17.30 h i a les 21.00 h
Diumenge a les 18.00 h
10/12 a les 16.00 h
26/12 només a les 21.00 h
Dimarts 22/12 i 29/12 a les 20.00 h
PREUS
De 9 a 29 €
IDIOMA
Castellà
DURADA
Per determinar
ACCESSIBILITAT
11/12 audiodescripció
XXSS
@joseysushermanas
#ExploreElJardín
#ElLliureDelFutur

#SocEscena

Explore el Jardín
de los Cárpatos
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#SocDigital

El confinament ens ha fet ampliar la
creativitat al món digital, en convivència
absoluta amb la presència que reclamen
els escenaris. Ha estat una oportunitat
per trobar noves maneres d’explicar
clàssics universals als infants, recuperar
el teatre radiofònic i apropar les obres en
cartell amb el #Lliurealsofà a la gent que
no li és possible venir fins al teatre. Totes
aquestes finestres digitals conformen la
nostra nova Sala online.

Los satélite
text i direcció
Ricard Gázquez

15/10 en endavant
Sala online
En un lloc qualsevol del Baix Llobregat, la Jenny ha desaparegut. Al seu barri, als afores, alguns sospiten que
té poders... Pel que en diuen la gent del veïnat podrem
saber què ha passat i què en pensen, d’ella, a la ciutat
satèl·lit. Afineu l’orella per esbrinar la veritat del seu cas!

© Sílvia Poch
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INTÈRPRETS
Laura Benito, Carol Blanco,
Isabelle Bres, Pepa Calvo,
Miruna Dinu, Berton Fernández,
Ricard Gázquez, Eli Iranzo,
Natalia Jiménez, Rubén
Medina, Sílvia Martí, Anabel
Moreno, Olalla Moreno,
Xavi Ripoll i Salva Sánchez
ESPAI SONOR
Lucas Ariel Vallejos
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure
HORARI
A partir del 15/10 a les 20.00 h
PREUS
5 € / 29 € Butaca online
IDIOMA
Castellà
DURADA
Per determinar
XAT POSTFUNCIÓ
Diumenge 18/10 a les 20.00 h
XXSS
#LosSatélite
#TeatreRadiofònic

CLÀSSICS PER A CRIATURES

La vida es sueño
de Pedro Calderón
de la Barca
dramatúrgia i direcció
Lucía Miranda
il·lustració Javier Burgos
23/10 en endavant
Sala online

REPARTIMENT
En curs
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure
HORARI
A partir del 23/10 a les 17.00 h
PREUS
3 € / 29 € Butaca online
IDIOMA
Castellà
DURADA
Entre 15 i 20’
EDAT RECOMANADA
A partir de 6 anys
XXSS
#LaVidaEsSueño
#ClàssicsPerACriatures
#ElLliuredelFutur

INCLÒS A
EL LLIURE DEL FUTUR

Calderón de la Barca és un dels escriptors teatrals
emblemàtics del Segle d’Or espanyol. El 1635, en ple
barroc, va estrenar aquesta peça que tracta de com
percebem la realitat, del somni i de la llibertat. El protagonista és Segismundo, el fill del rei, que ha viscut
tancat en una torre des que va néixer perquè un endeví
va dir que portaria la desgràcia al regne. Tot el que sap
del món i d’ell mateix està condicionat per aquest confinament. Quan surti, sabrà relacionar-se amb ‘la realitat’?

© Sílvia Poch

#SocDigital

TEATRE RADIOFÒNIC

INTÈRPRET
Aleix Aguilà
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure

Un enemic
del poble
de Henrik Ibsen
dramatúrgia, il·lustració
i direcció Aleix Aguilà
20/11 en endavant
Sala online

INCLÒS A
EL LLIURE DEL FUTUR

Un enemic del poble, estrenada el 1883, és una de les
peces socials més famoses de dramaturg noruec Henrik
Ibsen. El protagonista, Thomas Stockmann, és un metge
i científic que descobreix que l’aigua del balneari, del
qual viu tot el poble, està contaminada. Ell vol advertir
tothom, però es troba en un dilema: què és primer, la
veritat i la salut pública, o mantenir el sistema econòmic
(i per tant, callar o mentir)? I en un sistema capitalista
com el nostre, hi ha sempre límits entre el bé comú,
l’economia, la responsabilitat individual i la veritat?

© Aleix Aguilà
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HORARI
A partir del 20/11 a les 17.00 h
PREUS
3 € / 29 € Butaca online
IDIOMA
Català
DURADA
Entre 15 i 20’
EDAT RECOMANADA
A partir de 6 anys
XXSS
#UnEnemicDelPoble
#ClàssicsPerACriatures
#ElLliuredelFutur

TEATRE RADIOFÒNIC

Els cecs

de Maurice Maeterlinck
direcció Mònica Bofill
26/11 en endavant
Sala online
Del dramaturg belga Maurice Maeterlinck, màxim representant del moviment simbolista i Premi Nobel de Literatura el 1911, presentem una peça de 1890 que tracta
de la condició humana. És la història de dotze persones
invidents que esperen enmig d’un bosc el retorn d’algú.
El qui els guiava, un sacerdot, ha mort, i elles intenten
situar-se en l’espai sense perdre la noció del temps,
prenent punts de referència i fent servir la lògica. Pel
camí, descobriran que no es coneixen en profunditat
i que sempre han estat soles. Però per més desesperades que estiguin, no perdran l’esperança.
Una mirada a la Humanitat empeltada de platonisme,
fatalisme i misticisme.

© Sílvia Poch

REPARTIMENT
En curs
TRADUCCIÓ
Jordi Coca
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure
HORARI
A partir del 26/11 a les 20.00 h
PREUS
5 € / 29 € Butaca online
IDIOMA
Català
DURADA
Per determinar
XAT POSTFUNCIÓ
Diumenge 29/11 a les 20.00 h
XXSS
#ElsCecs
#TeatreRadiofònic

#SocDigital

CLÀSSICS PER A CRIATURES

INTÈRPRET
Queralt Casasayas
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure

Faust

de Johann Wolfang
von Goethe
dramatúrgia i direcció
Anna Maria Ricart
artista visual Magda Puig
11/12 en endavant
Sala online

INCLÒS A
EL LLIURE DEL FUTUR

La tragèdia que va imaginar Goethe a partir d’una
llegenda ens torna a plantejar els mateixos dilemes
morals que al gran escriptor romàntic. Faust és un home
culte que ho té tot però és infeliç. El dimoni se li apareix
i li proposa un pacte: si em vens la teva ànima seràs
jove i irresponsable per sempre. Ell l’accepta. Però fa
bé? Se sent ara més lliure? Podem traspassar els límits
de la natura humana? Quina ètica ens regeix?
© Sílvia Poch
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HORARI
A partir de l’11/12 a les 17.00 h
PREUS
3 € / 29 € Butaca online
IDIOMA
Català
DURADA
Entre 15 i 20’
EDAT RECOMANADA
A partir de 6 anys
XXSS
#Faust
#ClàssicsPerACriatures
#ElLliuredelFutur

TEATRE RADIOFÒNIC

El gegant del Pi
dramatúrgia i direcció
Pau Vinyals
23/12 en endavant
Sala online
Torna l’autoficció radiofònica El gegant del Pi, un monòleg a dues veus, un procés de creació per trobar les
paraules de tots els silencis que habiten una família.
Un viatge del poble a la ciutat, de la ciutat al mig del
bosc i del bosc al menjador de casa. De l’espai públic
al privat: de què seríem capaços per defensar casa
nostra? Què no faríem per salvar un fill?

INTÈRPRETS
Júlia Barceló i Pau Vinyals
ESPAI SONOR
Arnau Vallvé - Can Sons
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure
HORARI
A partir del 23/12 a les 20.00 h
PREUS
5 € / 29 € Butaca online
IDIOMA
Català
DURADA
1 h 16’
XAT POSTFUNCIÓ
27/12 a les 20.00 h
XXSS
#ElGegantDelPi
#TeatreRadiofònic

#SocDigital

CLÀSSICS PER A CRIATURES

© Sílvia Poch
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#SocCultura

El Teatre Lliure vol ser un generador de
cultura més enllà de l’exhibició teatral
per assumir i respondre les inquietuds
dels ciutadans. Per això, aquesta tardor
consolidem l’Escola de pensament, rebem
noves exposicions i establim connexions
amb entitats de la ciutat com la Biennal
del pensament, o internacionals com
Mitos21. També donem la benvinguda als
col·loquis prefunció, que ens aproparan a
d’altres autories escèniques, i recuperem
els col·loquis postfunció, presentats per
cares noves.

El Lliure consolida el seu espai de
diàleg i pensament crític amb vuit noves
sessions de l’Escola de pensament,
de nou dinamitzades i moderades per
la filòsofa, assagista i professora Marina
Garcés i l’escriptor, periodista i activista
cultural Albert Lladó. Gràcia es reafirma
com punt de trobada del teatre i el
pensament. Un lloc per reflexionar sobre
els conflictes contemporanis amb especialistes nacionals i internacionals. Les vuit
sessions seran entre l’octubre i el juny.
Ara a la tardor, us en plantegem dues.
© Martí Albesa

Té futur el nostre present?
Com interpretem, des de les eines del pensament i la
representació, un possible oracle que vagi més enllà
de la ficció distòpica? Per què els fills de la condició
pòstuma hem substituït el “cap a on” per la pregunta
de “fins quan”? Com creem escenaris per a la utopia
sense caure en la ingenuïtat?
Jorge Riechmann, professor titular de filosofia moral
de la UAM (Universidad Autónoma de Madrid), és
poeta, assagista sobre el pensament ecològic i exdirector de l’Observatorio de Sostenibilidad en España
en la seva fase constitucional.

DATA
Dimarts 20/10
LLOC
Gràcia
HORARI
De 18.30 h a 20.00 h
PREUS
4€
2 € Generació Lliure i Subscriptors
Abonats gratuït!

Carlota Subirós és dramaturga, directora d’El quadern
daurat i traductora. Llicenciada en direcció d’escena
i dramatúrgia per l’Institut del Teatre i en filologia italiana per la Universitat de Barcelona.

És el suïcidi el “veritable”
problema filosòfic?
Què vol dir tenir una “vida viscuda”? Quina relació
existeix entre la creació i la “lluita per la vida”? És la
presència de la mort, i el memento mori, una amenaça
o una oportunitat? Com donem veu al tabú sense
estigmatitzar-nos?
Santiago López Petit és químic i filòsof, i fins no fa gaire
professor de filosofia de la Universitat de Barcelona. Va
ser militant de l’autonomia obrera als anys seixanta i ha
estat involucrat en els moviments de resistència posteriors a la crisi del moviment obrer.
Elena Serrano és metgessa de família i coautora del
document Per un abordatge social i sanitari del suïcidi
del FoCAP.
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CONVIDATS
Jorge Riechmann i Carlota Subirós
PRESENTA I DINAMITZA
Marina Garcés

CONVIDATS
Santiago López Petit
i Elena Serrano
PRESENTA I DINAMITZA
Albert Lladó
DATA
Dimarts 24/11
LLOC
Gràcia
HORARI
De 18.30 h a 20.00 h
PREUS
4€
2 € Generació Lliure i Subscriptors
Abonats gratuït!

#SocCultura

Escola de pensament

El Teatre Lliure multiplica aquesta temporada les opcions de trobada del públic
amb els equips artístics. Recupera els
col·loquis postfunció –amb nova moderadora–, manté els xats postfunció de la
programació de la Sala online i incorpora
unes noves prefuncions, en col·laboració
amb l’Associació d’Autors d’Il·luminació
(AAI) i l’Associació d’Escenògrafs de
Catalunya (AEC), per apropar l’espectador
a totes les autories escèniques.
© Sílvia Poch

Prefunció
El Teatre Lliure col·labora amb l’Associació d’Autors
d’Il·luminació (AAI) i l’Associació d’Escenògrafs de
Catalunya (AEC) per incorporar a la programació noves
trobades que apropin el treball del dissenyadors al públic, tot convertint la sala en un aparador, una showcase
on veure in situ mostres dels seus dissenys.
Les sessions seran moderades per Sergio García i
Marc Lleixà, vocals de l’AAI, i emeses en diferit al web
de l’associació. I segurament comptarem també amb
un membre de l’AEC.

Postfunció
Recuperem enguany els col·loquis postfunció amb
els equips artístics d’alguns espectacles programats
aquesta temporada. Tornem amb petits canvis: passen
a celebrar-se l’últim divendres de funció de cada
producció i seran moderats per la periodista cultural
Anna Pérez Pagès.

Xat postfunció
a la Sala online
El Teatre Lliure integra plenament la seva oferta en línia
amb noves produccions de Teatre radiofònic i Clàssics
per a criatures, i manté les trobades telemàtiques amb
els diversos equips artístics. Podreu seguir-les i participar-hi en directe connectant-vos a les corresponents
plataformes digitals.
Atenció, aquestes són en diumenge!
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HORARI
Divendres a les 18.00 h
PREU
Inclòs amb l’entrada de l’espectacle
16/10
Bonus Track a Gràcia
23/10
La nostra parcel·la
a l’Espai Lliure de Montjuïc
20/11
Una a l’Espai Lliure de Montjuïc
11/12
Les tres germanes a la Sala Fabià
Puigserver de Montjuïc

DATA
Divendres, després de la funció
PREU
Inclòs amb l’entrada de l’espectacle
6/11
El quadern daurat a la Sala Fabià
Puigserver de Montjuïc
13/11
Bonus Track a Gràcia
11/12
Una a l’Espai Lliure de Montjuïc

DATA
Diumenge a les 20.00 h
PREU
Gratuït
TEATRE RADIOFÒNIC
18/10
Los satélite
29/11
Els cecs
27/12
El gegant del Pi
CLÀSSICS PER A CRIATURES
13/12
La vida es sueño,
Un enemic del poble i Faust

#SocCultura

Col·loquis

CIUTAT OBERTA BIENNAL DEL PENSAMENT

La taula [The Long Table] és un projecte de la companyia nord-americana Split Britches inspirat en la pel·lícula Antonia’s Line de Marleen Gorris i que combina
teatralitat i models de participació comunitària.
Qualsevol persona del públic pot seure a taula. Un amfitrió diu les normes de conversa i marca l’inici i el final
de l’activitat. És una democràcia. Si algú s’alça de taula,
sempre hi pot tornar. Pot guixar les estovalles i deixar-hi
comentaris o dibuixos. Pot demanar educadament que
algú deixi lliure un lloc per ocupar-lo. Pot estar-s’hi en
silenci, incòmode o enriallat. S’arriba a un final, però mai
a cap conclusió.
Aquest mecanisme de debat és una forma ràpida de
convocar la gent a un punt de trobada d’idees i pensaments sobre qüestions com les plantejades per la
Biennal. N’assumim els eixos temàtics (tecnologia i
ciutat – emergència climàtica – gènere i postcolonialisme – megalòpolis) per tractar-los transversalment en
tres sessions, travessades per un cinquè eix propi: quin
hauria de ser el paper del teatre davant dels canvis que
sacsegen la societat? Així, el teatre s’ofereix alhora com
a escenari i com a centre del debat social.

IDEA
Split Britches
COORDINACIÓ
Isaias Fanlo
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure
DATA
14/10 - 16/10
HORARI
De dimecres a divendres
a les 18.30 h
PREU
Gratuït
IDIOMES
Multilingüe
DURADA
Per determinar
EDAT RECOMANADA
Recomanat a partir de 12 anys
LLOC
Montjüic. Espai Lliure
XXSS
@split_britches
#LaTaula

Mitos21

Trobada de gestió verda
CIUTAT OBERTA BIENNAL DEL PENSAMENT

El Teatre Lliure serà l’amfitrió el dissabte 17 d’octubre
de la reunió dels green managers dels teatres europeus
membres de la xarxa mitos21. Una trobada internacional per debatre la incorporació de polítiques de sostenibilitat mediambiental a la gestió dels teatres. Una
oportunitat per compartir bones pràctiques i les darreres metodologies, a més de rebre assessorament dels
experts convidats. El sector té un paper fonamental a
l’hora de trobar noves narratives que permetin explicar
el repte del canvi climàtic des d’una perspectiva creativa
i transformadora, a més de conscienciar de l’impacte
ambiental –la petjada ecològica– que genera la creació,
la gestió i el consum de cultura. Aquesta activitat és a
porta tancada a la Biblioteca. En cas que no es pugui
fer presencial s’adoptarà el format virtual.
En el marc de la Biennal, però, tindran lloc també les
dues activitats següents, obertes al públic i amb torn
de preguntes obert, a l’Espai Lliure de Montjuïc:
Seminari Cultura i sostenibilitat
Amb Iphigenia Taxopoulou, secretària general de
la xarxa de teatres europeus mitos21 i membre de la
plataforma Julie’s Byclie, i Thierry Leonardi, assessor
de responsabilitat social en indústries culturals.
Diàleg: El decreixement, l’única solució
al canvi climàtic?
amb Giorgios Kallis, científic ambiental especialitzat en
economia i política, membre de ICTA Institut de Ciència
i Tecnologia Ambientals de la UAB, i Marta Garcia Haro,
responsable de l’oficina espanyola de la Xarxa de Solucions de Desenvolupament Sostenible de les Nacions
Unides (SDSN).
Moderat per Iphigenia Taxopoulou.

23

COORDINACIÓ I COPRODUCCIÓ
Mitos21 i Teatre Lliure
DATA
16/10 Seminari
17/10 Diàleg
HORARI
De les 11.00 h a les 13.00 h
LLOC
Montjuïc. Espai Lliure
PREU
Gratuït
IDIOMES
Anglès, català i castellà amb
traducció simultània
XXSS
#CiutatOberta
#mitos21

#SocCultura

La taula

creació i coordinació
Adriana Parra
BCN DIBUIXA

L’artista i escenògrafa Adriana Parra proposa un taller
als menors de 14 anys que vincula les arts escèniques
i les plàstiques.
Una activitat del Lliure per al BCN dibuixa, que se
celebra cada 25 d’octubre, el dia que va néixer Picasso.
Tenim un encàrrec!! Dissenyar un nou grup d’acròbatesde circ! Primer, farem un viatge per la història de la
pintura, la dansa i el circ amb obres de les avantguardes
russes, Malèvitx, Picasso, Miró, Delaunay i Calder: el
seu circ i els dibuixos en tres dimensions de trapezistes,
forçuts i ballarines de filferro.

DATA
Diumenge 25/10
HORARI
De les 12.00 h a les 19.00 h
PREU
Gratuït
LLOC
Sala de premsa de Montjuïc
EDAT
Recomanat de 6 a 14 anys

Forofos

cia. Trio Popetín
PALLASSOS SENSE FRONTERES

Sota el paraigua de Pallassos Sense Fronteres, amb
qui col·laborem des de l’any 2012, arriba Forofos, un
espectacle gratuït i obert a tots els veïns i veïnes del
barri, destinat especialment a les entitats que treballen
amb els infants en risc d’exclusió social del Poble Sec.
Els pallassos del Trio Popetín treballen junts des de fa
temps i han col·laborat amb Mabsutins, De Mortimers,
Señor Señor i en diverses expedicions de l’ONG a països afectats per desastres naturals o conflictes bèl·lics.
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DATA
14/11
HORARI
Dissabte de les 12.00 h
a les 14.00 h
PREU
Gratuït
IDIOMES
Català i castellà
LLOC
Plaça Margarida Xirgu
XXSS
#Forofos
@psfcwb

Veniu a riure a la plaça, trenquem les distàncies de
l’exclusió social!

Després, amb formes i colors de paper, teixits i retallables, elaborarem els nostres equilibristes, contorsionistes, malabaristes, pallassos i pallasses... Tot ens servirà
per fer un collage de formes i colors!
© Adriana Parra

PALLASSOS
Albert Grau ‘Denguito’, Oriol Liñan
‘Fúfur’ i Moisès Queralt ‘Precioso’
ORGANITZAT PER
Pallassos Sense Fronteres
i Teatre Lliure

#SocCultura

Bufet lliure

© Marta López / PSF

EXPOSICIÓ

Quan tots
arribem als 150
concepte i guió
Jaemin Paik

Per què volem ser immortals? Com afecta el pas del
temps a les famílies? Com canviaria la vida familiar si
tots visquéssim fins als cent cinquanta anys o més?
Amb fins a sis generacions convivint i la possibilitat
de grans llacunes d’edat entre els germans, el model
tradicional de família canviaria dramàticament, potser
fins i tot es tornaria insostenible a causa de ser tants
membres. Aquest projecte explora les vides de les estructures de les famílies futures, en una època de vida
prolongada, traçant la història de la Moyra, de 75 anys,
i la seva extensa família basada en contractes.

COPRODUCCIÓ
Jaemin Paik i Teatre Lliure
DATA
Del 15/10 al 01/02
LLOC
Bar de Gràcia
PREU
Gratuït

Primera exposició de la temporada als espais de
Gràcia. Aquesta vegada, amb l’obra d’una artista del
Regne Unit que explora el futur des del costat humà.

#SocCultura

Accés pel vestíbul del teatre.
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#SocEducació

El Teatre Lliure ha volgut crear un
Programa educatiu sòlid amb un conjunt
d’accions tant als nostres escenaris
com als centres educatius. La nostra
voluntat principal és generar més cultura
del teatre, tot garantint-ne una major
presència en cadascuna de les etapes
de creixement dels infants, joves i adults.
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Amb la col·laboració d’Ester Rovira (Dadà
Barcelona) hem fet de la caixa escènica
el concepte vertebrador del Programa
educatiu.
Volem incloure a l’imaginari dels infants i
joves què és una caixa escènica i les seves
possibilitats empàtiques. Que trepitgin
l’escena i siguin cocreadors amb artistes
professionals. I que creuin els coneixements
escènics amb altres sabers.
Tot, fent del teatre una eina d’aprenentatge
de múltiples aplicacions.

#SocEducació

Activitats als
centres educatius

INFANTIL

ESO I BATXILLERAT

UNIVERSITATS

CIUTADANIA

Teatre de
sobretaula

Escena Pilot

El Lliure a les
universitats

Escola d’estiu

PRIMÀRIA

La caixa del Lliure
La petita caixa escènica ha crescut, i a
primària els alumnes de tots els cursos
d’una mateixa escola hi interactuaran
per treballar continguts tangencials
i propis de les arts de l’espectacle. No
tot és ser actor o actriu: hi ha molts
oficis creatius per fer dins de La caixa
del Lliure.
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Seguiment d’un
procés de creació
L’alumnat de diversos centres visita el
Lliure diverses vegades a l’any per fer
un seguiment del procés de creació d’un
espectacle, en contacte directe amb
els artistes.

Creadors
en residència
Aquest programa de l’Institut de Cultura
de Barcelona (ICUB) i el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), amb la mediació del Teatre Lliure, convida un artista
a treballar durant tot el curs amb un grup
d’alumnes d’un institut de Barcelona.
Una manera d’endinsar-se en la pràctica
escènica seguint diverses disciplines
artístiques i plàstiques.

El Lliure es vincularà enguany amb
diversos centres universitaris per obrir
camins de col·laboració des del teatre
i amb l’alumnat de totes les edats. De
moment es treballa amb la Universitat
Oberta de Catalunya, la Universitat
Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona, l’Escola Superior de Música
de Catalunya, l’Institut del Teatre de la
Diputació de Barcelona, l’Escola Eina i
amb altres centres universitaris internacionals. Durant la temporada us anirem
informant de cada activitat.

Pensada per a persones de totes les
edats i no adscrites a cap centre, s’hi
oferiran tallers de temàtica escènica.

El bus del Lliure
Un autobús podrà recollir les criatures
amb més dificultats per venir al teatre, ja sigui per motius econòmics, de
distància, etc.

Projecte escenaris
Volem crear escenaris espontanis per
tota la ciutat, en els quals us sentiu lliures de fer-los servir per expressar-vos
a la vostra manera, sense haver de
respondre davant de cap institució que
no siguin les vostres amistats o parents
o els vianants casuals.

#SocEducació

Seguint la filosofia dels antics teatrins,
el Lliure proporciona unes capses de
mida petita perquè l’alumnat d’educació infantil les converteixi, asseguts
a la taula en petites caixes escèniques
on poder explicar les històries que
els agraden.

Segona edició d’aquest projecte de
l’Institut d’Educació Municipal de Barcelona (IMEB) i el Teatre Lliure. L’alumnat
i el professorat de diversos instituts de
Barcelona treballen conjuntament durant
tot el curs per portar a terme un mateix
espectacle teatral.

Des del Teatre Lliure volem interpel·lar els
infants i joves des d’una perspectiva actual,
oferint experiències significatives en les arts
de l’escena abans, durant i després de venir
a veure un espectacle.

© La baleine - cargo
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#SocEducació

Activitat escènica.
El Lliure del futur

Poulette Crevette
Un divertit espectacle teatral i musical dins d’un
galliner que dona sentit a les paraules viure junts.
A la mida dels més petits.

Els protagonistes
Un recorregut, una visita itinerant per un seguit de
paisatges enigmàtics en els quals els espectadors es
converteixen en exploradors perduts dins d’una història
abandonada, com si fos un videojoc però analògic.

La nostra parcel·la
Dues dones es troben de sobte en un espai tancat i
inconcret. No saben què hi han vingut a fer, però intentaran donar sentit a les seves vides amb humor i
insistència.

Plácido Mo
Recorrem els espais de la vida al carrer de les persones
sense sostre guiats per usuaris d’Arrels Fundació.
Una manera de conèixer allò que sovint no volem veure.

Explore el Jardín
de los Cárpatos
Un treball sobre l’experiència del viatge, el turisme,
l’efecte hivernacle i la transformació de les ciutats en
parcs temàtics.
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ACCIONS COMPLEMENTÀRIES A LES FUNCIONS

DRAMATÚRGIA I DIRECCIÓ
Françoise Guillaumond
Cia. La baleine – cargo
DATES
25/11 – 06/12
LLOC
Montjuïc.
Foyer Sala Fabià Puigserver
CICLE
Infantil

DRAMATÚRGIA I DIRECCIÓ
Tanya Beyeler i Pablo Gisbert
CIA
El Conde de Torrefiel
DATES
19/11 – 29/11
LLOC
Gràcia
CICLE
Primària

TEXT I DIRECCIÓ
Lara Díez Quintanilla
DATES
22/10 – 01/11
LLOC
Montjuïc. Espai Lliure
CICLE
ESO i Batxillerat

IDEA ORIGINAL I DIRECCIÓ
Magda Puig
DATES
16 – 20/12
LLOC
Montjuïc - altres espais
CICLE
ESO i Batxillerat

CREACIÓ
Cia. José y sus hermanas
DRAMATÚRGIA
Nacho de Antonio Antón
ASSESSORAMENT DE DIRECCIÓ
Marco Layera
DATES
09/12 - 03/01
LLOC
Gràcia
CICLE
ESO i Batxillerat

Taller: Elabora la
teva gallineta!
Després de la funció de Poulette Crevette, en aquest
taller els infants construiran el titella d’una gallineta, seguint les explicacions de les actrius i utilitzant diferents
tècniques (collage, pintura, segells...).

Taller: Què mires? Què veus?

HORARI
Després de la funció
DURADA
30’
AFORAMENT
25 alumnes
PREU
Gratuït amb l’entrada de l’espectacle
CICLE
Infantil

HORARI
Després de la funció
DURADA
1 h 30’

Després de la funció de Plácido Mo, l’alumnat farà una
xerrada-debat amb un dels intèrprets de l’obra, vinculat
a Arrels Fundació, i una intervenció artística en la ciutat.

Entre bambolines!
Si veniu a veure l’espectacle, us oferim un recorregut
per les instal·lacions del Teatre Lliure de Montjuïc.
Descobriu què s’amaga entre les bambolines d’aquest
escenari de referència internacional, en un edifici de
gairebé 100 anys d’història!

Dossiers crítics
Els Dossiers de petites crítiques i de pensament crític
volen apropar la noció de la crítica teatral als infants
i adolescents perquè les eines que fa servir el crític
fomenten l’actitud activa de l’espectador.

El Lliure a les aules
Els actors, actrius, directors i directores o altres membres dels equips artístics dels nostres espectacles es
desplaçaran a l’escola per parlar amb els i les alumnes
sobre l’obra de teatre que han vist. Cal que es preparin
prèviament preguntes per fer als artistes i que el professorat col·labori en la dinamització de la sessió.

HORARI
Al matí
AFORAMENT
25 alumnes màxim
DURADA
30’ infantil i primària
60’ ESO i Batxillerat
PREU
1 € per alumne
CICLE
Infantil, primària, ESO i Batxillerat

PREU
Gratuït
CICLE
Infantil, primària, ESO i Batxillerat

HORARIS
En hores convingudes i segons
la disponibilitat dels equips
DURADA
30’ per a 1r. i 2n.
45’ de 3r. a 6è.
60’ ESO i Batxillerat
PREU
Gratuït
CICLE
Primària, ESO i Batxillerat

#SocEducació

ESPECTACLES RECOMANATS

OBERTURA
Mi nombre es alguien y cualquiera
idea y dirección Laura Vago
dramaturgia Laura Vago y
Maria Zaragoza
25 – 27/09. Montjuïc
—
La creadora argentina Laura Vago da
cuerpo y experiencia física al vacío
causado por el distanciamiento en
la pandemia de la COVID-19, para
permitir la elaboración de un duelo
colectivo que aún está pendiente.
En sus propias palabras, “no podemos seguir pasando por encima de
los muertos”. Este espectáculo nace
de la propuesta de Vago, ganadora
de una de las Ayudas extraordinarias
a la creación Carlota Soldevila.

Bonus Track
creación y dirección Carol López
15/10 – 15/11. Gràcia
—
Carol López vuelve al Lliure con una
comedia propia. Un retrato generacional de los baby boomers, a los que
ha ido siguiendo en Una història en
quatre parts y V.O.S. (2004), y en Last
Chance (2007). Ahora, enfrentados a
este nuevo horizonte global.
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El quadern daurat
de Doris Lessing
adaptación y dirección Carlota Subirós
16/10 – 08/11. Montjuïc
—
La primera adaptación mundial de la
gran novela de Doris Lessing (1919–
2013 y Premio Nobel de Literatura
2007) regresa a Montjuïc. Publicada
en 1962, The Golden Notebook narra
la historia de Anna Wulf, una novelista
que escribe simultáneamente en
cuatro cuadernos (el negro, el rojo, el
amarillo y el azul) las cuatro historias
que confrontan su vida en los años
50 del siglo XX.

La nostra parcel·la
texto y dirección Lara Díez Quintanilla
22/10 – 01/11. Montjuïc
—
Dos desconocidas se encuentran de
repente en un lugar cerrado, sin saber
cómo han llegado a él, qué deben
hacer ni cómo saldrán de ahí. Vuelve la
distopía cómica de la dramaturga
Lara Díez Quintanilla, más vigente que
nunca en la ‘nueva normalidad’.

Una
dramaturgia y dirección
Raquel Cors
19/11 – 13/12. Montjuïc
—
Eva Lyberten, icono del cine softcore
español de los años 70 y 80, sube a
escena para contarnos su historia.
Ahora, a los 60 años cumplidos,
compartirá su pasado con nosotros
siguiendo el relato de las imágenes
que la sobrevivirán: sus películas eróticas. La identidad, el deseo y la ficción
serán analizadas a través de sus filmes
de la época del destape español, en
el siglo XX.
Una es el resultado del Projecte
Empremta del Teatre Lliure, un traspaso escénico entre Carlota Subirós
y Raquel Cors.

Els protagonistes
dramaturgia y dirección
Tanya Beyeler y Pablo Gisbert
cía. El Conde de Torrefiel
19/11 – 29/11. Gràcia
—
El primer espectáculo para público
infantil de El Conde de Torrefiel, una
de las compañías nacionales más
reconocidas en el extranjero, es un
recorrido sensorial por diferentes
mundos en el que los críos serán
exploradores... ¡y protagonistas!

Poulette Crevette
dramaturgia y dirección
Françoise Guillaumond
cía. La baleine - cargo
25/11 – 06/12. Montjuïc
—
Poulette Crevette es una gallinita que
no acaba de encajar entre las demás
porque no habla. Con la ayuda de su
madre —y con música, humor y empatía— todo el gallinero aprenderemos a vivir juntos.
Ah, y después de la función, quienes
lo deseen podrán quedarse a fabricar
una gallinita y ¡llevársela a su casa!

Les tres germanes
de Anton Chéjov
adaptación Marc Artigau,
Cristina Genebat y Julio Manrique
dirección Julio Manrique
10/12 – 17/01. Montjuïc
—
Olga, Masha e Irina vuelven a escena.
La idea de una vida mejor impregna
los anhelos de las hijas del general
Prózorov. Pero aquí en el campo,
apartadas de todo, solo reina el tedio.
Y Moscú está lejos...
El actor y director Julio Manrique
regresa al Lliure tras el éxito de L’ànec
salvatge de Henrik Ibsen en el 2017.
Esta vez, con un Chéjov (1860-1904),
un clásico al que no se acercaba desde el estreno en el 2010 de la puesta
en escena de L’hort dels cirerers en el
Teatre Romea.

Plácido Mo
idea original y dirección Magda Puig
16/12 – 20/12. Montjuïc
—
La directora Magda Puig propone
realizar un recorrido por la ciudad guiados por la voz de alguien que ha vivido
en la calle. Nos pararemos en lugares
invisibles, sin Historia, pero llenos de
una vida que no ha sido relatada. Se
trata de re-visitar, re-mirar, re-enfocar y
re-construirla. Y entre parada y parada,
pequeñas intervenciones artísticas nos
hablarán de estas historias invisibles.
Una propuesta que trabaja en la
distancia para acercarnos a lo que a
menudo no queremos ver, y que en las
funciones escolares se complementa
con un taller de intervención urbana.

CLÀSSICS PER A CRIATURES
La vida es sueño
de Pedro Calderón de la Barca
dramaturgia y dirección Lucía Miranda
ilustración Javier Burgos
23/10 en adelante. Sala online
—
Calderón de la Barca es uno de los escritores teatrales emblemáticos del Siglo de Oro español. En 1635, en pleno
barroco, estrenó esta pieza que trata
de cómo percibimos la realidad, del
sueño y de la libertad. Segismundo, el
hijo del rey, ha vivido encerrado en una
torre desde su nacimiento. Todo lo que
sabe del mundo y de sí mismo está
condicionado por este confinamiento.
Cuando salga, ¿sabrá relacionarse con
‘la realidad’?

Explore el Jardín de los Cárpatos
creación cía. José y sus hermanas
dramaturgia Nacho de Antonio Antón
asesoramiento de dirección
Marco Layera
09/12 - 03/01. Gràcia
—
Esta joven compañía, nacida en el año
2017, lleva a Gràcia una propuesta que
pudo verse como work in progress en
el pasado GREC’20 Festival de Barcelona, que trata del peso del turismo en
la contaminación y el efecto invernadero. Una coproducción que cuenta con
el asesoramiento artístico del director
chileno Marco Layera (Paisajes para no
colorear, La imaginación del futuro).

CLÀSSICS PER A CRIATURES
Un enemic del poble
de Henrik Ibsen
dramaturgia, ilustración y dirección
Aleix Aguilà
20/11 en adelante. Sala online
—
Un enemic del poble, estrenada en
1883, es una de las piezas sociales
más famosas de dramaturgo noruego
Henrik Ibsen. El doctor Thomas
Stockmann descubre que el agua del
balneario, del que vive todo el pueblo,
está contaminada. Él quiere advertir a
todo el mundo, pero ¿qué es más importante, la verdad y la salud pública,
o mantener el sistema económico (y,
por tanto, callar o mentir)? ¿Existen
siempre límites entre el bien común, la
economía, la responsabilidad individual
y la verdad?

TEATRO RADIOFÓNICO
Los satélite
texto y dirección Ricard Gázquez
15/10 en adelante. Sala online
—
En un lugar indeterminado del Baix
Llobregat, Jenny ha desaparecido.
En su barrio, a las afueras, algunos
sospechan que tiene poderes... Por
lo que dicen de ella en el vecindario
podremos saber qué ha ocurrido y qué
piensan de ella en la ciudad satélite.
¡Aguzad el oído para descubrir la
verdad de su caso!

TEATRO RADIOFÓNICO
Els cecs
de Maurice Maeterlinck
dirección Mònica Bofill
26/11 en adelante. Sala online
—
Del dramaturgo belga Maurice Maeterlinck, máximo representante del
movimiento simbolista y Premio Nobel
de Literatura en 1911, presentamos
una pieza de 1890 que trata de la condición humana. Doce personas invidentes esperan en mitad de un bosque
el regreso de alguien. Por el camino,
descubrirán que no se conocen en
profundidad y que siempre han estado

solas. Pero por más desesperadas
que estén, no perderán la esperanza.

CLÀSSICS PER A CRIATURES
Faust
de Johann Wolfang von Goethe
dramaturgia y dirección
Anna Maria Ricart
artista visual Magda Puig
11/12 en adelante. Sala online
—
La tragedia que imaginó Goethe
a partir de una leyenda vuelve a
plantearnos los mismos dilemas morales que al gran escritor romántico.
Fausto es un hombre culto que tiene
todo lo que desea, pero es infeliz. El
diablo se le aparece y le propone un
pacto: si me vendes tu alma serás
joven e irresponsable eternamente.
Él acepta. ¿Pero hace bien? ¿Se
siente ahora más libre? ¿Podemos
traspasar los límites de la naturaleza
humana? ¿Qué ética nos rige?

TEATRE RADIOFÒNIC
El gegant del Pi
dramaturgia y dirección Pau Vinyals
23/12 en adelante. Sala online
—
Vuelve la autoficción radiofónica
El gegant del Pi, un monólogo a
dos voces, un proceso de creación
para hallar las palabras de todos los
silencios que habitan en una familia.
Un viaje del pueblo a la ciudad, de
la ciudad a mitad del bosque y del
bosque al comedor del hogar. Del
espacio público al privado: ¿qué
seríamos capaces de hacer para defender nuestra casa? ¿Qué haríamos
por salvar a un hijo?

Castellano

OBERTURA
Noli me tangere (no em toquis)
autoría Niño de Elche con la
colaboración de Marc Artigau,
Clàudia Cedó, Albert Lladó
y Victoria Szpunberg
25 – 27/09. Montjuïc
—
Tras un tiempo marcado por la
incertidumbre, la muerte y enfermedad, el Lliure no quiere empezar esta
temporada como si nada hubiera
ocurrido. Conscientes de la vertiente
de ritual colectivo y simbólico que
tiene el oficio teatral, la obertura de
esta temporada se centra en llevar
a escena una especie de misa laica,
oficiada por Niño de Elche.

OPENING
Mi nombre es alguien y cualquiera
[My name is somebody and
nobody]
idea and direction by Laura Vago
dramaturgy by Laura Vago
and Maria Zaragoza
09/25 – 09/27. Montjuïc
—
The Argentine creator Laura Vago: to
give body and physical experience
to the emptiness caused by social
distancing in the COVID-19 pandemic
and to allow collective grieving, still
unfinished business, to flourish. As the
artist herself says, “we cannot continue to ignore the dead”. This show
sprang from the proposal envisioned
by Vago, the winner of one of the Carlota Soldevila Extraordinary Creation
Assistance Awards.

Bonus Track
creation and direction by Carol López
10/15 – 11/15. Gràcia
—
Carol López is back at the Teatre
Lliure with a comedy of her own. It
is a generational portrait of the baby
boomers which follows Una història en
quatre parts [A Four-Part Story], V.O.S.
[Original Version with Subtitles] (2004)
and Last Chance (2007), but this time
in this new global horizon.
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El quadern daurat
[The Golden Notebook]
by Doris Lessing
adaptation and direction by
Carlota Subirós
10/16 – 11/08. Montjuïc
—
The first international adaptation
of the great novel by Doris Lessing
(1919-2013 and 2007 Nobel Prize
winner for Literature) is coming back
to Montjuïc. Published in 1962, The
Golden Notebook recounts the story
of Anna Wulf, a novelist in the 1950s
who is simultaneously writing the four
stories that encapsulate her life in four
notebooks (a black one, a red one, a
yellow one and a blue one).

La nostra parcel·la
[Our Lot]
play and direction by
Lara Díez Quintanilla
10/22 – 11/01. Montjuïc
—
Two strangers are suddenly shut in
together, without understanding how
they got there, why they are there or
how they will get out. This comical
dystopia by the playwright Lara Díez
Quintanilla is back and timelier than
ever in the ‘new normal’.

Una
[One Woman]
dramaturgy and direction by
Raquel Cors
11/19 – 12/13. Montjuïc
—
Eva Lyberten, an icon of Spanish
softcore in the 1970s and 1980s, is
appearing onstage to tell us her story.
Now 60 years old, she will share her
past with the audience, narrating the
story recounted by the images of her
that still survive: her erotic films. Identity, desire and fiction will be analysed
through her films from the 1970s, the
period when Spain was beginning to
open up.
Una [One Woman] is a product of
the Empremta (Imprint) Project of the
Teatre Lliure, a theatrical transferral
between Carlota Subirós and Raquel
Cors.

Els protagonistes
[The Main Characters]
dramaturgy and direction by
Tanya Beyeler and Pablo Gisbert
co. El Conde de Torrefiel
11/19 – 11/29. Gràcia
—
The first children’s show from El
Conde de Torrefiel, one of the most
renowned Spanish theatre companies
abroad, is a sensorial journey through
different worlds in which children act
as both the explorers and the main
characters!

Poulette Crevette
dramaturgy and direction by
Françoise Guillaumond
co. La baleine - cargo
11/25 – 12/06. Montjuïc
—
Poulette Crevette is a little chick who
doesn’t quite fit in with the others
because she doesn’t speak. With
the help of her mother – and with
music, humour and empathy- the
entire chicken coop learns how to live
together in harmony.
Oh, and after the performance, anyone who wants to can stay and make
their own little chick and take it home
with them!

Les tres germanes
[Three Sisters]
by Anton Chekhov
adaptation by Marc Artigau,
Cristina Genebat and Julio Manrique
direction by Julio Manrique
12/10 – 01/17. Montjuïc
—
Olga, Masha and Irina are back
onstage. The idea of a better life
pervades the longings of General
Prózorov’s daughters, but here in the
countryside, away from everyone
else, only tedium reigns. And Moscow
is so far away…
The actor and director Julio Manrique
is back at the Teatre Lliure after the
success of Henrik Ibsen’s L’ànec
salvatge [The Wild Duck] in 2017.
This time he is coming with a play
by Chekhov (1860-1904), a classic
playwright he had not returned to
since the 2010 premiere of his staging
of L’hort dels cirerers [The Cherry
Orchard] at the Teatre Romea.

Plácido Mo
original idea and direction by
Magda Puig
12/16 – 12/20. Montjuïc
—
The director Magda Puig suggests
that we take a tour of the city, guided
by the voice of someone who has
lived on the streets. We stop at
invisible spots, places with no history
yet filled with a life which has never
been recounted. The goal is to revisit,
re-look, re-focus and reconstruct it.
And between each stop, brief artistic
interventions give glimpses of these
invisible stories.
This activity works in the distance to
bring us closer to what we so often
don’t want to see, that in school functions is complemented by an urban
intervention workshop.

Explore el Jardín de los Cárpatos
[Explore the Carpathian Garden]
creation by co. José y sus hermanas
dramaturgy by Nacho
de Antonio Antón
director’s advisor Marco Layera
12/09 – 01/03. Gràcia
—
This young company, founded in
2017, is bringing a show to Gràcia
which was presented as a work in
progress at Barcelona’s 2020 GREC
Festival, which deals with the weight
of tourism in pollution and the greenhouse effect. It is a co-production has
the artistic advice of Chilean director
Marco Layera (Paisajes para no
colorear [Landscapes to Not Colour],
La imaginación del futuro The Imagination of the Future)].

RADIO DRAMA
Los satélite
[The Satellites]
play and direction by Ricard Gázquez
from 10/15. Sala online
—
Somewhere out in the Baix Llobregat,
Jenny has disappeared. In her neighbourhood, on the outskirts of the
city, some people suspect she has
powers… Based on what the neighbours say about her, we find out what
happened and what they think of her
in this satellite town. Prick up your
ears and learn the truth of her case!

CLÀSSICS PER A CRIATURES
La vida es sueño
[Life is a Dream]
by Pedro Calderón de la Barca
dramaturgy and direction by
Lucía Miranda
illustration by Javier Burgos
from 10/23 . Sala online
—
Calderón de la Barca is one of the
emblematic playwrights of Spain’s
Golden Age. He premiered this play,
which examines how we perceive
reality, dreams and freedom, at the
height of the Baroque era in 1635.
Segismundo, the king’s son, has lived
shut inside a tower since he was
born. The only thing he knows of the
world and of himself is conditioned
by his confinement. When he emerges, will he know how to deal with
‘reality’?

CLÀSSICS PER A CRIATURES
Un enemic del poble
[An Enemy of the People]
by Henrik Ibsen
dramaturgy, illustration and
direction by Aleix Aguilà
from 11/20 . Sala online
—
An Enemy of the People, which premiered in 1883, is one of the most famous social-commentary plays by the
Norwegian dramaturg Henrik Ibsen.
Doctor Thomas Stockmann discovers
that the water in a spa baths which
serve as the entire village’s livelihood
is contaminated. He wants to warn
everyone, but what comes first, truth
and public health, or maintaining
the economic system and therefore
remaining silent or lying? Are there
always boundaries between the common good, the economy, individual
responsibility and the truth?

RADIO DRAMA
Els cecs
[The Blind]
by Maurice Maeterlinck
direction by Mònica Bofill
from 11/26 . Sala online
—
We are presenting an 1890 play by
the Belgian playwright Maurice Maeterlinck, the top representative of the
symbolist movement and the winner

of the Nobel Prize for Literature
in 1911. A dozen blind people are
waiting in the middle of the forest
for someone to return. Along the
way, they discover that they don’t
really know each other well, and
that they have always been alone.
Yet no matter how desperate they
are, they never lose hope.

CLÀSSICS PER A CRIATURES
Faust
by Johann Wolfang von Goethe
dramaturgy and direction by
Anna Maria Ricart
visual artist Magda Puig
from 12/11 . Sala online
—
The tragedy that Goethe imagined
based on a legend once again confronts us with the same moral dilemmas with which they confronted
the great Romantic writer. Faust is a
cultivated man who has it all yet is
unhappy. The devil appears to him
and suggests a pact: if you sell me
your soul, you’ll be young and carefree forever. And he accepts. But
was it the right thing to do? Does he
feel freer now? Can we overcome
the limits of human nature? What
ethics guides us?

RADIO DRAMA
El gegant del Pi
[The Giant of the Pine]
dramaturgy and direction by
Pau Vinyals
from 12/23 . Sala online
—
The radio broadcast of the autofiction El gegant del Pi [The Giant of
the Pine] is back. It is a monologue
with two voices, a creation process
to find the words for all the silences
that inhabit a family. It is a journey
from the village to the city, from
the city to the middle of the forest,
and from the forest back to the
living room at home. From public
to private space. What would we
be willing to defend at home? What
would we not do to save a son or
daughter?

English

OPENING
Noli me tangere (no em toquis)
[Noli me tangere (don’t touch me)]
by Niño de Elche with the collaboration
of Marc Artigau, Clàudia Cedó, Albert
Lladó and Victoria Szpunberg
09/25 - 09/27. Montjuïc
—
After a period of time characterised by
a sense of uncertainty, exceptionalism
and disruption, by the suspension of
rights, by death and disease, the Teatre Lliure does not want to begin the
season as if nothing has happened.
Aware of this profession’s facet of
collective, symbolic ritual, the opening
this season revolves around bring a
kind of secular mass to the stage.
The officiant of this ritual will be the
singer-songwriter Niño de Elche.

ESPAI LLIURE

SALA ONLINE

ALTRES

Setembre

GRÀCIA

25 DV

20.00 h Obertura. Noli me tangere...

16.00 h Obertura. Mi nombre...

26 DS

20.00 h Obertura. Noli me tangere...

16.00 h Obertura. Mi nombre...

27 DG

20.00 h Obertura. Noli me tangere...

16.00 h Obertura. Mi nombre...

Octubre

S. FABIÀ PUIGSERVER

14 DC

Sobretítols
adaptats

Traducció
simultània en
llengua de
signes catalana

Sessions amb
audiodescripció

Col·loquis
prefunció

Col·loquis
postfunció
(18:00 h)

Xat postfunció
Sala online

#LliureAlSofà
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18.30 h La taula

15 DJ

20.00 h Bonus Track

18.30 h La taula

16 DV

20.00 h El quadern daurat

20.00 h Bonus Track

18.30 h La taula
11.00 h Mitos21

17 DS

20.00 h El quadern daurat

17.30 h Bonus Track
21.00 h Bonus Track

11.00 h Mitos21

18 DG

18:00 h El quadern daurat

18.00 h Bonus Track

20 DT

20.00 h Los satélite

18.30 h Escola de pensament

21 DC

20.00 h El quadern daurat

20.00 h Bonus Track

22 DJ

20.00 h El quadern daurat

20.00 h Bonus Track

20.00 h La nostra parcel·la

23 DV

20.00 h El quadern daurat

20.00 h Bonus Track

20.00 h La nostra parcel·la

24 DS

20.00 h El quadern daurat

17.30 h Bonus Track
21.00 h Bonus Track

17.30 h La nostra parcel·la
21.00 h La nostra parcel·la

25 DG

20.00 h El quadern daurat

18.00 h Bonus Track

18.00 h La nostra parcel·la

28 DC

20.00 h El quadern daurat

20.00 h Bonus Track

20.00 h La nostra parcel·la

29 DJ

20.00 h El quadern daurat

20.00 h Bonus Track

20.00 h La nostra parcel·la

30 DV

20.00 h El quadern daurat

20.00 h Bonus Track

20.00 h La nostra parcel·la

17.30 h Bonus Track
21.00 h Bonus Track

17.30 h La nostra parcel·la
21.00 h La nostra parcel·la

31 DS

20.00 h Los satélite

17.00 h La vida es sueño

12.00 h Bufet lliure

20.00 h La nostra parcel·la

Novembre
Sobretítols
adaptats

Traducció
simultània en
llengua de
signes catalana

Sessions amb
audiodescripció

Col·loquis
prefunció

Col·loquis
postfunció
(18:00 h)

Xat postfunció
Sala online

#LliureAlSofà
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S. FABIÀ PUIGSERVER

GRÀCIA

ESPAI LLIURE

01 DG

18.00 h El quadern daurat

18.00 h Bonus Track

18:00 h La nostra parcel·la

04 DC

20.00 h El quadern daurat

20.00 h Bonus Track

05 DJ

20.00 h El quadern daurat

20.00 h Bonus Track

06 DV

20.00 h El quadern daurat

20.00 h Bonus Track

07 DS

20.00 h El quadern daurat

17.30 h Bonus Track
21.00 h Bonus Track

08 DG

18.00 h El quadern daurat

18.00 h Bonus Track

SALA ONLINE

ALTRES

20.00 h El quadern daurat

11 DC

20.00 h Bonus Track

12 DJ

20.00 h Bonus Track

13 DV

20.00 h Bonus Track

14 DS

17.30 h Bonus Track
21.00 h Bonus Track

15 DG

18.00 h Bonus Track

19 DJ

10.00 h Els protagonistes

20.00 h Una

20 DV

10.00 h Els protagonistes

20.00 h Una

21 DS

12.00 h Els protagonistes
18.00 h Els protagonistes

17.30 h Una
21.00 h Una

22 DG

12.00 h Els protagonistes
18.00 h Els protagonistes

18.00 h Una

24 DT

18.30 h Escola de pensament

25 DC

10.00 h Els protagonistes

20.00 h Una

26 DJ

10.00 h Els protagonistes

20.00 h Una

27 DV

10.00 h Els protagonistes

20.00 h Una

10.00 h Poulette Crevette

28 DS

12.00 h Els protagonistes
18.00 h Els protagonistes

17.30 h Una
21.00 h Una

12.00 h Poulette Crevette
18.00 h Poulette Crevette

29 DG

12.00 h Els protagonistes
18.00 h Els protagonistes

18.00 h Una

12.00 h Poulette Crevette
18.00 h Poulette Crevette

20.00 h Bonus Track
12.00 h Forofos

17.00 h Un enemic del poble

10.00 h Poulette Crevette
20.00 h Els cecs

10.00 h Poulette Crevette

Desembre

S. FABIÀ PUIGSERVER

Traducció
simultània en
llengua de
signes catalana

Sessions amb
audiodescripció

Col·loquis
prefunció

Col·loquis
postfunció
(18:00 h)

Xat postfunció
Sala online

#LliureAlSofà
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SALA ONLINE

ALTRES

02 DC

20.00 h Una

10.00 h Poulette Crevette

03 DJ

20.00 h Una

10.00 h Poulette Crevette

04 DV

20.00 h Una

05 DS

17.30 h Una
21.00 h Una

12.00 h Poulette Crevette
18.00 h Poulette Crevette

06 DG

18.00 h Una

12.00 h Poulette Crevette
18.00 h Poulette Crevette

09 DC

Sobretítols
adaptats

GRÀCIA

20.00 h Explore el Jardín...

20.00 h Una

20.00 h Una

10.00 h Poulette Crevette

10 DJ

20.00 h Les tres germanes

20.00 h Explore el Jardín...

20.00 h Una

11 DV

20.00 h Les tres germanes

20.00 h Explore el Jardín...

20.00 h Una

12 DS

20.00 h Les tres germanes

17.30 h Explore el Jardín...
21.00 h Explore el Jardín...

17.30 h Una
21.00 h Una

13 DG

18.00 h Les tres germanes

18.00 h Explore el Jardín...

18.00 h Una

16 DC

20.00 h Les tres germanes

20.00 h Explore el Jardín...

10.00, 12.30, 18.30, 19.30 i 20.30 h
Plácido Mo

17 DJ

20.00 h Les tres germanes

20.00 h Explore el Jardín...

10.00, 12.30, 18.30, 19.30 i 20.30 h
Plácido Mo

18 DV

20.00 h Les tres germanes

20.00 h Explore el Jardín...

10.00, 12.30, 18.30, 19.30 i 20.30 h
Plácido Mo

19 DS

20.00 h Les tres germanes

17.30 h Explore el Jardín...
21.00 h Explore el Jardín...

10.00, 12.30, 18.30, 19.30 i 20.30 h
Plácido Mo

20 DG

18.00 h Les tres germanes

18.00 h Explore el Jardín...

10.00, 12.30, 18.30, 19.30 i 20.30 h
Plácido Mo

22 DT

20.00 h Les tres germanes

20.00 h Explore el Jardín...

23 DC

20.00 h Les tres germanes

20.00 h Explore el Jardín...

26 DC

20.00 h Les tres germanes

21.00 h Explore el Jardín...

27 DG

18.00 h Les tres germanes

18.00 h Explore el Jardín...

29 DT

20.00 h Les tres germanes

20.00 h Explore el Jardín...

30 DC

20.00 h Les tres germanes

20.00 h Explore el Jardín...

17.00 h Faust

20.00 h El gegant del Pi

Aquesta temporada hem renovat
les nostres propostes amb l’oferta
d’abonaments amb tarifes úniques
al millor preu, subscripcions per als
qui teniu menys de 30 anys, o veniu
sols, en parella o en grup, i un grapat
d’avantatges que faran de venir al
Lliure tota una experiència.

Tarifes generals

I amb la programació de la nova
Sala online, hem obert una plataforma
digital que permet el visionat de
peces en repertori i a un preu únic!

Dia de l’espectador

Venir al teatre (o veure’l des de casa)
no és car!

L’entrada d’un espectacle val 29 €, però pot arribar a valdre’n 9! Consulta en
aquesta taula les tarifes segmentades del Lliure i tria la que et convé més.

Entrada
Amb descompte

24,5 €

JUBILATS TARGETA ROSA / ABONATS AL TNC /
ABONATS AL MERCAT DE LES FLORS / TRESC /
BIBLIOTEQUES / SUBSCRIPTORS DE LA VANGUARDIA

23 €

Grups a partir de
15 persones

21,5 €

Accessible

14,5 €

PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL /
FAMÍLIES NOMBROSES I MONOPARENTALS /
ATURATS / MENORS DE 30 ANYS

Menors de 14 anys
Sala online
Programació cultural
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29 €

9€
7€/5€/3€
4€

Abonaments
Els abonaments del Lliure et permeten assistir
a qualsevol espectacle de la temporada a un preu
únic, segons la modalitat que triïs. A més, tindràs
les entrades addicionals per només 16 € i un
grapat d’avantatges!

Soc abonat 10
MÀXIM 2 ENTRADES PER ESPECTACLE

150 €
ENTRADES A 15 €

AVANTATGES
7 dies de prioritat de reserva
Programació cultural gratuïta
10% descompte al bar
Pack regal!
Visita guiada gratuïta
1 estrena gratuïta (Abonat 10)
Canvis d’entrada gratuïts
Promocions exclusives
Subscripció online gratuïta
Tarifa única a 16 € per
a entrades addicionals

Subscripcions
Vens sol al teatre? En parella? Amb uns amics?
Subscriu-te a les modalitats Solo, Duo o Poli i
podràs comprar entrades de qualsevol espectacle
de la temporada a 16 €!
Si ets menor de 30 anys, fes-te de la Generació
Lliure i gaudiràs d’un preu extrem: 9 € per entrada!
I si vols gaudir de la Sala online, subscriu-te a la
plataforma i tindràs tots els continguts a l’abast
per només 29 €!

Generació Lliure
1 ENTRADA PER ESPECTACLE

Solo
1 ENTRADA PER ESPECTACLE

Soc abonat 4
4 ESPECTACLES

75 €

Duo
2 ENTRADES PER ESPECTACLE

ENTRADES A 18,75 €

Poli
3-6 ENTRADES PER ESPECTACLE

Butaca online

0€
ENTRADES A 9 €

15 €
PAGAMENT INICIAL
ENTRADES A 16 €

25 €
PAGAMENT INICIAL
ENTRADES A 16 €

45 €
PAGAMENT INICIAL
ENTRADES A 16 €

29 €
PAGAMENT ÚNIC
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AVANTATGES
Programació cultural a 2 € (50%)
Promocions exclusives
Visita guiada gratuïta
1 visualització digital gratuïta

Resum del protocol
d’actuació i de mesures
preventives per accedir
al Teatre Lliure

Aquí podeu consultar el protocol complet de prevenció de riscos
de la COVID-19 per a l’obertura al públic del Teatre Lliure a partir
de les recomanacions de les autoritats sanitàries, que anirem
actualitzant si la situació varia.

Seguiu en tot moment les
indicacions del personal de sala.
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Mantingueu en tot
moment la distància de
seguretat.

Adequarem un espai d’espera per als infants abans
d’entrar a la sala.

Seieu a les butaques
indicades.

Les sales es desinfecten
abans de cada funció.

És obligatori portar mascareta dins del teatre.
Hi ha gel hidroalcohòlic
disponible.

Entreu a la sala de forma
gradual i ordenada.

Si heu d‘agafar l’ascensor, heu d’anar un per un
acompanyats pel personal
de sala.

Podeu anar als lavabos
respectant-ne la capacitat
màxima i la distància de
seguretat.

Tingueu preparada l’entrada de grup al mòbil. No us
donarem programa de mà.
El podeu consultar al web.

Les portes d’accés a la
sala s’obriran amb temps
suficient abans de començar la funció.

Sortiu de sala en ordre
seguint les indiccions del
personal de sala.

Equip del Teatre Lliure
EQUIP DE DIRECCIÓ GENERAL
DIRECTOR
Juan Carlos Martel Bayod
GERENT
Valeri Viladrich
COORDINADOR DE DIRECCIÓ
Carles Cano
SECRETÀRIA DE DIRECCIÓ
Ana Castillo
ASSISTENT DE DIRECCIÓ
ARTÍSTICA
Núria Ramis

EQUIP DE PROGRAMACIÓ
I CONTINGUTS
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓ
I CONTINGUTS
Georgina Oliva
COORDINADORA DE PROJECTES
Violeta Sugranyes
CONTINGUTS I RECERCA
Juan Carlos Olivares
PROGRAMA EDUCATIU
Alícia Gorina
ARXIU, BIBLIOTECA I PATRIMONI
Anabel de la Paz

EQUIP DE PRODUCCIÓ I GIRES
DIRECTORA DE PRODUCCIÓ
I GIRES
Marta López-Orós
PRODUCCIÓ EXECUTIVA
Olga Álvarez, Mercè Cervera i Íngrid Marin
SECRETÀRIA DE PRODUCCIÓ
Marine Zimmer
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EQUIP DE COMUNICACIÓ
I MÀRQUETING

EQUIP D’ADMINISTRACIÓ
I RECURSOS HUMANS

DIRECTORA DE COMUNICACIÓ
I MÀRQUETING
Mireia Saura
PREMSA
Rocío Pedrol i Mar Solà
PUBLICACIONS
Maria Zaragoza
IMATGE I DISSENY
Laia Montanyès
XARXES SOCIALS
Eduard Pi
PATROCINIS
Vanessa Amell

DIRECTORA D’ADMINISTRACIÓ I RRHH
Pia Bosch
COMPTABILITAT
Àngels Albarrán i Xavier Ruiz
RELACIONS LABORALS
Montserrat Sitjà
SERVEI JURÍDIC
Martina Fuster
AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ
Susana Paz

EQUIP DE GESTIÓ
DE PÚBLICS
DIRECTOR DE GESTIÓ
DE PÚBLICS
Albert Minguillón
RELACIONS PÚBLIQUES
Noemí Alesan
GRUPS I LLOGUER D’ESPAIS
Ona Campillo
CAP DE SALA
Eduard Pascual
ADJUNT A CAP DE SALA
Maurici Esquius
TAQUILLES
Alba Aloy, Paula Bastida i Galo Solé
ATENCIÓ TELEFÒNICA
Griselda Lloret i Maite Vázquez
ATENCIÓ AL PÚBLIC
Gràcia Borràs i Mireia Fernández

EQUIP TÈCNIC
DIRECTOR TÈCNIC
César Fraga
ADJUNT DIRECCIÓ TÈCNICA
Jordi Vall-llovera
COORDINADOR TÈCNIC
Rai García
SECRETÀRIA DE DIRECCIÓ TÈCNICA
Sabrina Gràcia
CAP DE LLUMS
Marc Lleixà
TÈCNICS DE LLUMS
Jorge Barbancho, Oriol Candela i Edgar Segura
CAP DE SO I AUDIOVISUALS
Igor Pinto
TÈCNICS DE SO
Marta Folch, F. Xavier Martínez i Jordi Orriols
CAP DE REGIDORIA
María Rosales
REGIDORS
Anna Cuscó i David Segú
CAP DE SASTRERIA
Montse Olivella
SASTRESSES
Anabel Barrufet, Judit Carvalho i Susana García
CAP DE MAQUINÀRIA I TALLER
Bernat Cardoner
MAQUINISTES
Carlos Enrique Gutierrez, Roger López,
Sergi Martínez, Fernando Román i Aleix Serra

EQUIP DE MANTENIMENT
DIRECTOR DE MANTENIMENT
Xavier Rodón
CAP DE MANTENIMENT
José M. Galindo
TÈCNIC DE MANTENIMENT
Javier Dengra

MONTJUÏC
Sala Fabià Puigserver
Dos accessos:
Plaça Margarida Xirgu, 1
08004 Barcelona
932 892 770

entitat concertada amb

Espai Lliure
Plaça Margarida Xirgu, 1 08004
Barcelona
932 892 770

Passeig de Santa
Madrona, 40-46
08034 Barcelona
932 892 770

membre de

GRÀCIA
Carrer Montseny, 47
08012 Barcelona
932 371 243

mitjans patrocinadors

ATENCIÓ AL PÚBLIC
932 289 747
info@teatrelliure.com
de dilluns a divendres de 9.00 h
a 20.00 h i en horari de taquilla
taquilla@teatrelliure.com

mitjans col·laboradors
932 892 770 (whatsapp)
de dilluns a divendres
de 09.00 h a 20.00 h
dissabte de 17.00 h a 20.00 h
diumenge de 16.00 h a 18.00 h

VENDA D’ENTRADES, ABONAMENT, PASSI I PACKS
Taquilla Montjuïc *
Plaça Margarida Xirgu:
de dilluns a divendres de 9.00 h
a 20.00 h.
Sala Fabià Puigserver i Espai Lliure:
des de 2 h abans de la funció

Taquilla Gràcia *
de dilluns a divendres
a partir de les 17.00 h.
i caps de setmana,
des de 2 h abans de la funció

entitats col·laboradores
Taquilla Palau de la Virreina
‘Ticket Rambla’
(Rambla, 99)

* 30’ abans de la funció només es vendrà l’espectacle del dia
convenis de col·laboració amb
Per telèfon
932 289 747
de dilluns a divendres de 10.00 h a 20.00 h
la venda per telèfon té cost addicional
per gestió (3€/entrada)
Per internet
www.teatrelliure.com
la venda per internet no té cost addicional

SEGUEIX-NOS A
@teatrelliure.com

CAMPANYA GRÀFICA 20/21
Estudi Walabi
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amb la col·laboració de

amb el suport de

