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Activitats als centres educatius
Volem incloure a l’imaginari dels joves què és una caixa escènica  
i les seves possibilitats empàtiques. Que trepitgin l’escena i siguin  
cocreadors amb artistes professionals. Tot, fent del teatre una eina  
d’aprenentatge de múltiples aplicacions.

Creadors EN RESiDÈNCiA    7

Escena Pilot     8
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Activitat escènica. El Lliure del futur
Des del Teatre Lliure volem interpel·lar des d’una perspectiva actual,  
oferint experiències significatives en les arts de l’escena, els joves  
nascuts als segle xxi, el segle del present i del futur.

Explore el Jardín de los Cárpatos 9  
José y sus hermanas 

Plácido Mo  
+ Taller: Què mires? Què veus? 10  
Magda Puig i Torres 

Turba 11 
Mos Maiorum 

La muntanya 12   
Agrupación Señor Serrano

ARCA 2020  13 
Col·lectiu VVAA



4

TEMPORADA 20/21

Activitat escènica. Altres espectacles recomanats
Continuem creient que és molt important que els  
i les adolescents es barregin amb el públic adult  
i tinguin l’experiència real de venir al teatre.

La nostra parcel·la  14 
Lara Díez Quintanilla

Les tres germanes  15 
Anton Txékhov / Julio Manrique

La malaltia 16 
Ferdinand Bruckner /  
Juan Carlos Martel Bayod

Programació digital 17
El confinament ens ha fet ampliar la creativitat  
al món digital, en convivència absoluta  
amb la presència que reclamen els escenaris.  
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Activitat escènica. Accions educatives
La riquesa de les accions contribueix a formar els alumnes com a alguna 
cosa més que «bons espectadors» i proposa les primeres llavors per al diàleg, 
l’associació d’idees, l’esperit crític i la capacitat d’expressar-se.

Entre bambolines! 20

El Lliure a les aules 21

Taller: Què mires? Què veus? 22

Dossiers de pensament crític 23

Procés de creació 24

MÉS INFORMACIÓ I RESERVES

Alícia Gorina
Programa educatiu

programaeducatiu@teatrelliure.com 
932 892 773
www.teatrelliure.com

DATA D’INSCRIPCIÓ 
A partir del 28 de setembre

FOTOGRAFIA DE LA PORTADA
Presentació del treball de Magda 
Puig EN RESiDÈNCiA a l’Institut 
Joan Fuster de Barcelona als 
treballadors i treballadores del 
Teatre Lliure el 5 de març del 2020. 
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Presentació del Programa educatiu 
per a secundària
Sabem que ens trobem en un curs escolar i en una temporada teatral 
excepcionals, que comencen amb moltes incerteses, però al Teatre Lliure 
continuem treballant perquè el Programa educatiu sigui uns dels eixos 
vertebrals i vertebradors de l’activitat del teatre, per això hem 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, entenent el teatre com una manifestació autèntica, real i necessària 
de socialització, comunicació i expressió de la nostra societat, tot garantint-ne 
una major presència en cadascuna de les etapes de creixement dels infants, 
joves i adults.

Tant és si porteu el vostre alumnat de secundària per primer cop al teatre, o 
si us interesseu per primera vegada en les arts escèniques: tinguin l’edat que 
tinguin, els volem al Lliure. Perquè tothom, sobretot en un moment com l’actual, 
pugui treure profit de les arts escèniques, ampliar coneixements, accentuar 
el pensament crític i participatiu, educar la mirada teatral, reflexionar sobre 
la societat en què vivim i rebre estímul per a la sensibilitat, la creativitat, la 
imaginació i la capacitat d’expressar-se.

Ara més que mai ens calen aquests espais d’enriquiment i ens cal treballar 
plegats. Per això també des del Programa educatiu volem propiciar que els 
creadors i creadores teatrals s’acostin i nodreixin de la realitat de la comunitat 
educativa.

Enguany, malgrat les circumstàncies i seguint tots els protocols de les autoritats 
sanitàries que trobareu al final d’aquest dossier, presentem diverses activitats 
als centres educatius per a fomentar la pràctica teatral a l’aula i, dins la 
programació d’El Lliure del futur, un seguit d’espectacles recomanats dels 12 
als 18 anys, amb accions educatives per a abans, durant i després de venir al 
teatre. A més, obrim un nou espai de programació: la Sala online!

Aquest any més que mai, veniu al teatre a viure una experiència única!
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ACTIVITATS ALS CENTRES EDUCATIUS

Creadors EN RESiDÈNCiA
Aquesta temporada, el Teatre Lliure se segueix sumant al programa Creadors 
EN RESiDÈNCiA que desenvolupen l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i el 
Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) des de l’any 2009.

Un programa, pioner en el nostre entorn, que introdueix la creació 
contemporània als centres públics d’educació secundària a través del contacte 
directe i continuat d’un creador amb els estudiants.

Creadors EN RESiDÈNCiA proposa als artistes que concebin una obra específica, 
pensada per ser duta a terme amb un grup d’estudiants d’Educació Secundària 
Obligatòria, amb l’objectiu de propiciar que els alumnes descobreixin els 
processos de la creació contemporània, de promoure la innovació i la creativitat 
artístiques i d’afavorir que els instituts esdevinguin espais per a la cultura, l’art 
i el pensament. L’èxit d’aquesta experiència, tant per als creadors com per als 
estudiants, ha consolidat el projecte com un àmbit cultural clau de la ciutat. 

En aquest context, aquesta temporada el creador Marc Villanueva, amb la 
mediació del Teatre Lliure, desenvoluparà un treball de creació amb un grup 
d’alumnes de primer d’ESO de l’Institut Maria Espinalt. El seu objectiu és 
explorar les tensions entre el cos i l’autoritat a partir de totes les preguntes que 
ens ha generat la situació del confinament viscuda, a través d’una pràctica 
i les seves possibilitats per convertir-se en jocs o dispositius oberts a la 
participació, seguint la línia del seu treball creatiu en, per exemple, El candidato 
(o candidata), que vam poder veure la temporada passada també al Teatre Lliure 
dins el context escènic Katharsis. 

Tornar a l’índex
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ACTIVITATS ALS CENTRES EDUCATIUS 

Escena Pilot
Enduts per la voluntat que el jovent tingui l’oportunitat de viure una experiència 
teatral significativa en un entorn professional, de donar eines al professorat 
perquè usi el llenguatge i les tècniques teatrals a l’aula, i d’acostar la creació 
teatral professional a la realitat social i educativa dels adolescents, la temporada 
passada vam engegar un projecte nou: Escena pilot, que aquest any tornem a 
proposar i ampliar.

Escena Pilot és un projecte educatiu i artístic de l’Institut Municipal d’Educació 
de Barcelona i del Teatre Lliure que es basa en la cocreació d’un espectacle 
entre diferents centres educatius públics de Barcelona, sota el lideratge d’una 
direcció escènica professional. 

La direcció escènica de la temporada 20/21 serà assumida per Lali Álvarez i 
Gemma Martínez, amb l’alumnat i professorat dels instituts: Barri Besòs, Coves 
d’en Cimany, Domènech i Montaner, Milà i Fontanals i Vila de Gràcia. L’estrena 
tindrà lloc al Teatre Lliure a Gràcia durant el mes de maig.

Tornar a l’índex
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INTÈRPRETS
Alejandro Curiel, Marta Díez, 
Carolina Manero, Gemma Polo 
i Glòria Ribera
DRAMATURGISTA
Ignacio de Antonio Antón
ESPAI ESCÈNIC I VESTUARI
Patricia Albizu
IL·LUMINACIÓ
Cube.bz
ASSESSORAMENT D’ESCENA
Marco Layera
VÍDEO
Maria Aponte 

ÀREES EDUCATIVES 
Filosofia, ciències socials, història, 
cultura i valors ètics, educació física, 
plàstica i visual i música.
TEMES QUE TRACTA L’OBRA
Un repàs per la història del turisme 
a l’Estat espanyol i la seva corrupció 
política implícita, una mirada crítica 
al sentit del turisme en l’actualitat i 
sobre els seus efectes en la societat.
IDIOMA
Català i castellà
EDAT RECOMANADA
A partir de 14 anys (segon cicle 
d’ESO i batxillerat).
PREU PER A GRUPS D’ALUMNES
7 €
DATES
Del 9 de desembre al 3 de gener
HORARIS
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. 
Funció a les 16.00 h 
el 10 de desembre
SALA
Gràcia
DURADA APROXIMADA
1 h sense pausa

© OriolCorral

ACTIVITAT ESCÈNICA. EL LLIURE DEL FUTUR 

Explore el Jardín de los Cárpatos
creació cia. José y sus hermanas

Un espectacle multidisciplinari sobre la validesa d’un país fet de sol,  
platja i ombrel·les. Com viatgem? 

La jove companyia José y sus hermanas, després d’haver repassat amb ulls crítics 
la dictadura franquista i el sistema educatiu en els seus espectacles anteriors, 
posen el focus aquesta vegada en el turisme per preguntar-se pels viatges 
massius, pels sistemes que han permès amb tota impunitat la corrupció dels 
paisatges, que han desaparegut darrera dels blocs d’apartaments vocacionals, o 
per la “Marca España” i la seva empremta del franquisme a l’actualitat. 

Com gestionar el turisme massiu a Barcelona, Madrid, Londres, Praga, París, 
Roma o Amsterdam? Els residents autòctons desplaçats dels centres. Les 
ciutats com a parcs temàtics. Quin era el concepte de viatge per als nostres 
pares o avis? I el nostre? Abans ens dedicàvem a conèixer en profunditat un 
entorn d’uns quaranta quilòmetres, ara ignorem el nostre entorn i viatgem 
llargues distàncies a la recerca d’una experiència que se’ns escapa. Viatgem 
per augmentar el nostre coneixement o per confirmar les nostres expectatives? 
Serem capaços de reinventar el turisme?

Aquest treball s’estructura, després d’un ampli procés de documentació, en 
càpsules sobre la veritat i la ficció mitjançant un llenguatge multidisciplinari que 
abraça dels cossos dels artistes a la música, el vídeo i el text, en un dispositiu 
escènic híbrid que combina realitat i món digital. En el procés de creació 
han comptat amb l’assessorament de Marco Layera, director de l’espectacle 
Paisajes para no colorear.

Tornar a l’índex
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© Marc Puig

ASSESSORAMENT ARTÍSTIC 
Judith Pujol i Ricard Soler
ACOMPANYANTS
3 persones usuàries d’Arrels 
Fundació
PRODUCCIÓ  
Teatre Lliure 
AMB LA COL·LABORACIÓ  
d’Arrels Fundació

ÀREES EDUCATIVES 
Filosofia, ciències socials, cultura 
i valors ètics, educació plàstica i 
visual i música. 
TEMES QUE TRACTA L’OBRA
Les desigualtats socials, les 
emocions, l’empatia, la participació 
col·lectiva, l’aprendre a mirar, el 
descobriment de l’entorn físic. 
IDIOMA
Català i castellà
EDAT RECOMANADA
A partir de 12 anys (primer i segon 
cicle d’ESO i Batxillerat).
PREU PER A GRUPS D’ALUMNES
7 €
DATES
Del 16 al 20 de desembre
HORARIS
A les 18.30, 19.30 i 20.30 h. 
Funcions per a instituts els dies 16, 
17 i 18 de desembre a les 10.00 h  
i a les 12.30 h
SALA
Sortida de la Plaça Margarida Xirgu
DURADA DEL RECORREGUT
35’
DURADA DEL TALLER
1 h 30’

ACTIVITAT ESCÈNICA. EL LLIURE DEL FUTUR 

Plácido Mo  
+ Taller: Què mires? Què veus
idea original i direcció Magda Puig

Un recorregut, amb intervenció artística inclosa, pels carrers del Poble 
Sec guiat per tres persones sensesostre. Una proposta que treballa en la 
distància per fer-nos més pròxims a allò que sovint no volem veure. 

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. 

Plácido Mo és un dispositiu artístic urbà documental, un artefacte escènic 
que intervé a l’espai públic El detonador d’aquest projecte és el compte de 
twitter @Placido_Mo, iniciat l’1 de desembre. Aparentment un compte portat 
per una persona sensesostre, però en realitat una iniciativa d’Arrels Fundació 
(Tots mereixem una oportunitat). Tot i ser un pseudònim, 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 Los Plácidos (com 
s’autoanomenen ells) es troben i decideixen quin missatge volen fer visible  
per xarxes. 

Tornar a l’índex

https://twitter.com/placido_mo?lang=ca
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AUTORIA I DIRECCIÓ 
Nicolas Chevalier, María García 
Vera, Mariona Naudin, Ireneu Tranis 
i Alba Valldaura
INTÈRPRETS 
Nicolas Chevallier, Guillem Llotje, 
Mariona Naudin, Ireneu Tranis,  
Alba Valldaura i Clàudia Vilà
PRODUCCIÓ  
Mos Maiorum, Festival Temporada 
Alta i Teatre Lliure

ÀREES EDUCATIVES 
Filosofia, ciències socials, cultura i 
valors ètics.
TEMES QUE TRACTA L’OBRA
La mobilització de masses, el 
comportament humà col·lectiu i 
individual, el populisme, el feixisme, 
la participació i el paper del públic, i 
el sentit del teatre.
IDIOMA
Català i castellà
EDAT RECOMANADA
A partir de 14 anys (segon cicle 
d’ESO i Batxillerat)
PREU PER A GRUPS D’ALUMNES
7 €
DATES
Del 14 al 24 de gener
HORARIS
De dimecres a divendres  
a les 20.00 h,  
dissabte a les 17.30 h i a les 21.00 h, 
i diumenge a les 18.00 h .  
Funció a les 16.00 h el 21 de gener
SALA
Gràcia
DURADA APROXIMADA
1h 15’ sense pausa

© Ros Ribas

ACTIVITAT ESCÈNICA. EL LLIURE DEL FUTUR 

Turba
Mos Maiorum

Què fa que un grup d’individus s’ajunti per defensar un bé comú? Què ens 
fa humans? Una proposta participativa que explora els mecanismes de la 
mobilització de masses.

El col·lectiu Mos Maiorum posa l’èmfasi en l’anàlisi dels mecanismes de 
mobilització de masses. Aquest punt de partida general ha estat el motor de 
la seva investigació documental, que s’ha realitzat a través d’una etnografia 
exhaustiva sobre el tema des d’un vessant antropològic i sociològic, i amb l’ajut 
del sociòleg i antropòleg Pau Carratalà. L’interès pel fenomen de mobilització 
de masses parteix d’una inquietud que té a veure amb la pregunta següent: què 
fa que un grup d’individus s’ajunti per defensar un bé comú? Amb aquesta, el 
col·lectiu n’ha volgut respondre una altra d’implícita: què ens fa Humans? Més 
enllà dels moviments de massa ideològics, com poden ser l’actual populisme 
al món occidental o el feixisme durant la primera meitat del segle xx, els 
interessa anar a l’arrel d’allò que ens fa humans: el poder d’actuar junts. A partir 
d’aquesta premissa, han indagat sobre aquest tret essencialment humà, que ha 
estat la clau de la nostra supervivència durant milers d’anys.

Tornar a l’índex
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CREACIÓ  
Ferran Dordal, Pau Palacios  
i Àlex Serrano 
INTÈRPRETS 
David Muñiz, Pau Palacios,  
Anna Pérez Moya i Àlex Serrano
COPRODUCCIÓ  
GREC 2020 Festival de Barcelona, 
Departament de Cultura de 
la Generalitat, Teatre Lliure, 
Conde Duque Centro de Cultura 
Contemporánea, CSS Teatro Stabile 
di Innovazione del Friuli – Venezia 
Giulia, Teatro Stabile del Veneto – 
Teatro Nazionale, Zona K, Monty 
Kultuurfaktorij, Grand Theatre i 
Feikes Huis

ÀREES EDUCATIVES 
Llengua anglesa, filosofia, història, 
ciències socials, ètica, tecnologia i 
educació visual i plàstica.
TEMES QUE TRACTA L’OBRA
Les fake news, el concepte de 
veritat, la realitat i la ficció, el 
periodisme i el sentit crític. 
IDIOMA
Anglès 
EDAT RECOMANADA
A partir de 14 anys (segon cicle 
d’ESO i Batxillerat)
PREU PER A GRUPS D’ALUMNES
7 €
DATES
Del 18 al 28 de març
HORARIS
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. 
Funció a les 16.00 h el 24 de març
SALA
Gràcia
DURADA APROXIMADA
1 h sense pausa

© Jordi Soler

ACTIVITAT ESCÈNICA. EL LLIURE DEL FUTUR 

La muntanya
Agrupación Señor Serrano

Un viatge multidisciplinari al cim de la muntanya del coneixement per 
contemplar des d’allà la veritat, la seva complexitat i els seus límits. 

Tothom té una idea formada de què són les fake news, però com es 
construeixen realment? El nou espectacle de la companyia Agrupación Señor 
Serrano tracta de com confiem més en les notícies que parlen de la nostra 
pròpia visió del món, que confirmen el que ja sabem, i de la veritat, la seva 
complexitat i límits, a partir de la combinació a l’escenari de tres fils argumentals 
basats en fets reals. El primer, l’emissió de ràdio del primer intent de “ficció 
real”, realitzat per Orson Welles l’any 1938, basat en la novel·la de H. G. Welles 
La guerra dels mons, durant la qual molt oients van creure que uns marcians 
estaven atacant la Terra, i que va voler demostrar que no ens podem creure 
tot el que la ràdio (o Facebook) diuen. El segon, Vladímir Putin, convertit en el 
filòsof de la veritat, com un Sòcrates del nostre temps, que esdevé el mestre de 
cerimònies de l’espectacle. I el tercer, l’alpinista George Mallory, que el 1924 va 
intentar escalar l’Everest per primera vegada i que va morir sense que sapiguem 
si va aconseguir veure el món com ningú no l’havia vist abans, perquè se’l va 
veure per darrera vegada des del Camp Base a 200 metres del cim. 

L’Agrupación Señor Serrano és una companyia catalana de gran prestigi 
internacional que sempre explica la realitat més contemporània utilitzant 
tècniques escèniques innovadores i combinant recursos escènics com la 
performance, el text, el vídeo, el so i les maquetes.

Tornar a l’índex
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CREACIÓ  
Clara Aguilar, Sofia Gallarate,  
Max Grosse Majench,  
Elena Martín Gimeno, Marc Salicrú, 
Anna Serrano i Laura Weissmahr 
INTÈRPRETS 
Clara Aguilar, Max Grosse Majench, 
Blai Juanet Sanagustín,  
Elena Martín Gimeno, Alba Sáez, 
Marc Salicrú, Anna Serrano  
i Laura Weissmahr
COPRODUCCIÓ  
VVAA Col·lectiu, Teatre Lliure  
i Teatro Calderón de Valladolid

ÀREES EDUCATIVES 
Filosofia, història, ciències socials, 
ètica i educació visual i plàstica.
TEMES QUE TRACTA L’OBRA
El comportament humà i animal, 
les estructures socials, la violència, 
el capitalisme, el canvi climàtic, 
l’apocalipsi, les jerarquies i el destí. 
IDIOMA
Català i castellà 
EDAT RECOMANADA
A partir de 15 anys (4t d’ESO i 
Batxillerat)
PREU PER A GRUPS D’ALUMNES
7 €
DATES
Del 26 de maig al 20 de juny
HORARIS
De dimecres a dissabte 
a les 20.00 h, 
diumenge a les 18.00 h. 
Funció a les 16.00 h el dia 27 
de maig.
SALA
Gràcia
DURADA APROXIMADA
Per determinar

ACTIVITAT ESCÈNICA. EL LLIURE DEL FUTUR 

ARCA 2020
Col·lectiu VVAA

Si avui Déu castigués els humans anunciant un diluvi universal, la seva 
hipòtesi apocalíptica seria que l’arca va ser un creuer de 40 dies all 
inclusive. Són el canvi climàtic o el coronavirus el nostre diluvi universal?

Hi havia una vegada una embarcació vacacional “per a tothom”. Tothom té cabuda 
en el mític creuer que els mantindrà calents i secs durant l’anunciada i aclamada 
“fi del món”. ARCA 2020 és el relat d’allò que va passar dins del vaixell, una arca 
de Noè, mentre navegava per les aigües tempestuoses dels comportaments 
animalístics i les dinàmiques col·lectives, de les jerarquies distorsionades i les 
polítiques injustes que s’hi van desenvolupar. Els privilegiats seran simplement 
els que hagin comprat una entrada, i el seu únic deure serà gaudir del trajecte i 
restablir la vida a la Terra quan hagi passat l’apocalipsi. Però els éssers atrapats a 
l’arca hauran de gestionar el més luxuriós i polèmic dels privilegis: el de la salvació 
a costa dels altres. I tindran la responsabilitat de posar les bases d’una nova 
civilització. ARCA 2020 és una experiència teatral sobre una apocalipsi especulada, 
sobre el càstig i el privilegi, sobre el nostre estat actual de paranoia global, però 
principalment és una obra sobre la necessitat de trobar noves formes d’entendre 
un entorn de múltiples espècies, en el qual els humans puguin desafiar les seves 
creences antropocèntriques per a imaginar noves possibilitats de convivència. 

ARCA 2020 és un espectacle que continua amb la recerca artística del col·lectiu 
VVAA, un teatre immersiu en què públic i escena són un tot. El públic se 
submergeix en una bombolla, en una atmosfera pròpia, on es barregen llenguatges 
(música en directe, audiovisuals, espais dinàmics i llums). I el vaixell es convertirà 
en el parc temàtic de l’horror vacui. VVAA és un col·lectiu artístic compromès amb 
la renovació de la cultura i l’art. En les seves creacions es transcendeix l’espai de 
consum individual establint patrons efímers de relacions interpersonals.

Tornar a l’índex
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INTÈRPRETS 
Judith Farrés i Marta Marco
PRODUCCIÓ  
Teatre Lliure

ÀREES EDUCATIVES 
Llengua i literatura, filosofia, 
educació plàstica i visual, música 
i ètica.
TEMES QUE TRACTA L’OBRA
L’existència, l’absurd, l’espai-temps, 
els dogmes, les relacions humanes, 
el poder, l’herència i la mort.
IDIOMA
Català 
EDAT RECOMANADA
A partir de 14 anys (segon cicle 
d’ESO i Batxillerat)
PREU PER A GRUPS D’ALUMNES
7 €
DATES
Del 22 d’octubre a l’1 de novembre
HORARIS
De dimecres a divendres a les 20 h, 
dissabte 17.30 h i 21 h, diumenge 
18 h
SALA
Montjuïc/Espai Lliure
DURADA
1 h 15’ sense pausa

© Sílvia Poch

ACTIVITAT ESCÈNICA.  
ALTRES ESPECTACLES RECOMANATS 

La nostra parcel·la
text i direcció Lara Díez Quintanilla

Una trobada genuïna? Una situació distòpica? Una peça irònica més vigent 
que mai en la ‘nova normalitat’.

La nostra parcel·la, amb Omplint el buit i Les oblidades, forma part de la trilogia 
El buit de la parcel·la oblidada, que tracta d’allò que fem els humans amb 
l’espai-temps que ens ha tocat viure, de com construïm allò que anomenem 
realitat, de com organitzem allò que considerem la vida i quines explicacions 
ens donem sobre què hi fem, aquí. 

La nostra parcel·la posa la lupa en aquest pensament: apareixem a la vida sense 
tenir ni idea de com funciona ni per què, i ens en passem una bona part intentant 
entendre i justificar la nostra existència per, després, seguir cegament els dogmes 
que o bé nosaltres mateixos hem creat, o bé hem absorbit dels altres. En un espai 
que posa de manifest l’existència humana com a espai sense sentit, sempre 
apareixen dos personatges femenins, dues desconegudes que es troben de sobte 
en un lloc tancat sense saber com ni per què ni com en sortiran, en el qual hauran 
de conviure durant un temps fins que una d’elles desaparegui i hi torni a aparèixer 
poc després, transformada en un personatge a imatge i semblança de l’anterior. 

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 a quant de temps?

Tornar a l’índex
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INTÈRPRETS 
Mireia Aixalà, Joan Amargós,  
Ivan Benet, Carme Fortuny,  
Cristina Genebat, Jordi Rico,  
Marc Rius, María Rodríguez,  
Lluís Soler i Elena Tarrats
PRODUCCIÓ  
Teatre Lliure

ÀREES EDUCATIVES 
Llengua i literatura, filosofia, història i 
geografia, educació plàstica i visual, 
música i ètica.
TEMES QUE TRACTA L’OBRA
Els somnis, les utopies, l’existència, 
les relacions humanes, les relacions 
familiars, les classes socials, el canvi 
d’era.
IDIOMA
Català 
EDAT RECOMANADA
A partir de 15 anys (segon cicle 
d’ESO i Batxillerat)
PREU PER A GRUPS D’ALUMNES
7 €
DATES
Del 10 de desembre al 17 de gener
HORARIS
De dimecres a dissabte a les 20.00 h 
i diumenge a les 18.00 h 
SALA
Montjuïc 
DURADA
2 h 30’ sense pausa

© Sílvia Poch

ACTIVITAT ESCÈNICA.  
ALTRES ESPECTACLES RECOMANATS 

Les tres germanes
d’Anton Txékhov 
adaptació Marc Artigau, Cristina Genebat 
i Julio Manrique direcció Julio Manrique

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... 

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 clàssic de l’autor rus 
Anton Txékhov (1860-1904).

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 anhelat pels 
personatges, incapaços d’atrapar el 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?

Tornar a l’índex
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INTÈRPRETS 
repartiment en curs 
PRODUCCIÓ  
Teatre Lliure

ÀREES EDUCATIVES 
Llengua i literatura universal, 
filosofia, ciències socials, educació 
plàstica i visual, música i ètica.
TEMES QUE TRACTA L’OBRA
La mort, la societat, l’adolescència, 
l’amor i la condició humana.
IDIOMA
Català 
EDAT RECOMANADA
A partir de 16 anys (Batxillerat)
PREU PER A GRUPS D’ALUMNES
7 €
DATES
Del 4 de març al 4 d’abril
HORARIS
De dimecres a dissabte a les 20.00 h 
i diumenge a les 18.00 h 
SALA
Montjuïc 
DURADA
Per determinar

© Hanna Postova

ACTIVITAT ESCÈNICA.  
ALTRES ESPECTACLES RECOMANATS 

La malaltia
documental escènic a partir d’El mal  
de la joventut de Ferdinand Bruckner
idea i direcció Juan Carlos Martel Bayod

“O aburgesar-se o suïcidar-se. No hi ha cap altra sortida”. Aquest és el dilema 
que domina l’existència d’una comunitat d’estudiants a la Viena de fa cent anys. 
L’escenari és la festa de la llicenciatura de Marie, una estudiant de medicina. 
Però el que havia de ser una gran celebració es convertirà a poc a poc en un 
malson. Aquesta nit, Petrell –un jove amb ínfules de poeta– trencarà amb ella i la 
deixarà per la Irene, una companya d’estudis que ella odia. La Marie es refugia 
als braços de l’extravertida Desiree. Però també aquesta relació descarrilarà 
aviat. Mentrestant, el seu examant, el cínic Freder –l’estudiant etern–, mou 
sense pietat els fils d’un joc destructiu de poder i de dependències.

Ferdinand Bruckner és el pseudònim de Theodor Tagger, dramaturg, novel·lista 
i assagista nascut el 1891 a Bulgària. Entre els anys 20 i 30 del segle xx estrena 
les seves obres de més èxit. El 1922 funda amb la seva dona Bettina Neuer el 
Renaissance-Theater de Berlín, una sala que encara funciona. Amb l’arribada del 
nazisme es va exiliar amb la seva família, primer a París i després a Nova York, 
on va dedicar-se a fomentar la cultura europea a l’exili amb conferències i articles 
periodístics, i la vinculació amb diverses associacions d’escriptors exiliats. Just 
acabada la guerra, torna a Europa i estrenar en teatres de Suïssa i d’Alemanya.

Tornar a l’índex
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AUTORIA  
Ricard Gázquez,  
Maurice Maeterlinck i Pau Vinyals
DIRECCIÓ   
Mònica Bofill, Ricard Gázquez 
i Pau Vinyals  
INTÈRPRETS    
Muntsa Alcañiz, Manel Barceló, 
Laura Benito, Carolina Blanco, 
Isabelle Bres, Pepa Calvo,  
Miruna Dinu, Berton Fernández, 
Ricard Gázquez, Oriol Guinart,  
Eli Iranzo, Natalia Jiménez,  
Silvia Martí, Carles Martínez,  
Rubén Medina, Olalla Moreno, 
Anabel Moreno, Xavier Ripoll, 
Salvador S. Sánchez, Elena Tarrats, 
Pau Vinyals
PRODUCCIÓ  
Teatre Lliure

ÀREES EDUCATIVES 
Llengua i literatura, filosofia, història, 
educació plàstica i visual, música 
i ètica.
TEMES QUE TRACTEN  
LES OBRES
La subjectivitat, la realitat, la solitud, 
l’existència, la consciència, la 
mort, la necessitat d’un guia, el 
franquisme, les relacions familiars 
(segons cada peça).
IDIOMA
Català o castellà
EDAT RECOMANADA
A partir de 12 anys (segons cada 
peça)
PREU PER A GRUPS D’ALUMNES
A determinar
DATES
Lliure
HORARIS
Lliure
SALA
Sala online
DURADA
Per determinar

© Judit Colomer

PROGRAMACIÓ DIGITAL 

Teatre radiofònic
Gázquez, Maeterlinck, Vinyals /  
Bofill, Gázquez, Vinyals

Recuperem la màgia del teatre radiofònic amb tres propostes  
ben diferents! 

El Teatre Lliure ha obert una nova sala, la Sala online. El confinament ens ha 
fet ampliar la nostra creativitat al món digital, en convivència absoluta amb la 
presència que reclamen els Escenaris. Ha estat una oportunitat de recuperar, per 
exemple, el teatre radiofònic, que ens permet acostar-nos a les històries a partir de 
la veu, la música, el so i, sobretot, la nostra imaginació. 

Aquest trimestre us presentem tres propostes, dues de dramatúrgia 
contemporània i una de clàssica. 

A Los satélite de Ricard Gázquez, en una barriada del Baix Llobregat diferents 
persones expliquen la desaparició de la Jenny, una noia de 15 anys i posen de 
manifest les informacions contradictòries que en tenen. L’espectador ha de fer el 
trencaclosques i treure’n les seves conclusions. A Els cecs de Maurice Maeterlinck, 
el màxim exponent del teatre simbolista, i dirigit per Mònica Bofill, un grup de 
persones invidents que han perdut el guia esperen el retorn d’algú en un bosc. I a 
El gegant del Pi, Pau Vinyals ens explica l’acceptació del passat franquista del seu 
avi i amb quins privilegis viu ell, encara avui, gràcies a aquest fet.

Tornar a l’índex
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AUTORS  
Pedro Calderón de la Barca, 
Johann Wolfang von Goethe 
i Henrik Ibsen
ADAPTACIONS    
Aleix Aguilà, Lucía Miranda  
i Anna Maria Ricart  
ARTISTES VISUALS     
Aleix Aguilà, Javier Burgos  
i Magda Puig
INTÈRPRETS    
Aleix Aguilà, Queralt Casasayas  
i resta de repartiment en curs
PRODUCCIÓ  
Teatre Lliure

ÀREES EDUCATIVES 
Llengua i literatura, filosofia, història, 
educació plàstica i visual, música 
i ètica.
TEMES QUE TRACTEN  
LES OBRES
Els somnis, la realitat/ficció, la 
llibertat, el destí, la joventut eterna, 
la salvació, les relacions entre el 
bé i el mal, l’ètica, els límits de la 
naturalesa humana, la salut pública i 
el sistema econòmic, el bé comú, la 
veritat i la responsabilitat individual 
(segons cada clàssic).
IDIOMA
Català o castellà
EDAT RECOMANADA
A partir de 6 anys (segons cada 
clàssic)
PREU PER A GRUPS D’ALUMNES
1 €
DATES
Lliure
HORARIS
Lliure
SALA
Sala online
DURADA
Entre 15’ i 20’ cada clàssic

© Aleix Aguilà

PROGRAMACIÓ DIGITAL 

Clàssics per a criatures
Calderón de la Barca, Ibsen i Goethe / 
Miranda, Aguilà i Ricart

Clàssics de la literatura dramàtica universal adaptats com a contes 
audiovisuals!

Dins de la programació digital de la Sala online hem proposat a diversos artistes de 
la dramatúrgia i les arts visuals que adaptin en format de conte audiovisual alguns 
arguments clàssics de la literatura dramàtica universal. Es tracta que, especialment 
els infants i joves, es familiaritzin amb aquests arguments, aquests mites, aquests 
personatges que formen part de la nostra cultura i amb tot allò que signifiquen.

Són històries no dirigides a públic infantil, i que sovint tracten temes complicats de 
compartir amb ells. Aquesta proposta també és un repte: el repte de com parlar 
d’alguns temes amb els infants. Els creadors i creadores han trobat maneres molt 
diferents per a aconseguir-ho.

Aquesta tardor tenim 3 clàssics previstos: La vida es sueño, de Calderón de la 
Barca, adaptat per Lucía Miranda; Un enemic del poble, de H. Ibsen, adaptat per 
Aleix Aguilà, i Faust, de J. W. Goethe, adaptat per Anna Maria Ricart.

Tot i que la proposta és a partir de 6 anys (segons el clàssic), en alguns casos pot 
ser recomanable per a primer i segon d’ESO. 



19

TEMPORADA 20/21

ÀREES EDUCATIVES 
Llengua i literatura, filosofia, història, 
geografia, ciències socials, educació 
plàstica i visual, música i ètica. 
TEMES QUE TRACTEN  
LES OBRES 
L’existència, les relacions humanes, 
l’herència, la mort, el comunisme, 
l’art, les generacions, les utopies,  
les classes socials, les crisis, la 
mirada, el cos humà, el desig... 
(segons cada obra) 
IDIOMA 
Català o castellà 
EDAT RECOMANADA 
A partir de 14 anys  
(segons cada obra) 
PREU PER A GRUPS D’ALUMNES 
Per determinar 
DATES 
Lliures a partir del dia d’estrena 
HORARIS 
Lliures 
SALA 
Sala online 
DURADA 
Segons cada obra 

© Sílvia Poch

PROGRAMACIÓ DIGITAL 

El Lliure al sofà
La nostra parcel·la / Bonus Track /  
El quadern daurat / Una /  
Les tres germanes

No és el mateix, però els qui no us pugueu desplaçar al teatre també 
podreu gaudir d’algunes de les obres en cartell a la Sala online! 

Dins de la programació digital obrim també la modalitat de la retransmissió en línia 
d’algunes de les obres en cartell per apropar-les a totes les persones que no els és 
possible venir fins al teatre.  

Aquest primer trimestre podreu veure en aquesta modalitat les obres La nostra 
parcel·la de Lara Díez; Bonus Track de Carol López; El quadern daurat de Doris 
Lessing, adaptada i dirigida per Carlota Subirós; Una de Raquel Cors i Les tres 
germanes d’Anton Txékhov dirigida per Julio Manrique.  

Els espectacles en línia es posaran a la venda en dies concrets i estaran 
disponibles fins a final de temporada.  

A més, també podeu comptar amb els recursos digitals del nostre arxiu! 
Tenim un arxiu digitalitzat de més de 2.000 títols per consultar amb finalitats pedagògiques: enregistraments de 
molts espectacles i també col·loquis, entrevistes i altres materials de la programació dels més de 40 anys de la 
nostra història. 
El nostre sistema digital permet veure i compartir l’enllaç del material amb tot el vostre alumnat, i també us podem 
ajudar a fer la recerca en la nostra base de dades, per trobar allò que sigui més adient a les vostres necessitats.

Tornar a l’índex
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ACTIVITAT ESCÈNICA. ACCIONS EDUCATIVES

Entre bambolines!
Un recorregut amb explicació per les instal·lacions del Teatre Lliure de 
Montjuïc per descobrir que s’amaga darrera d’aquest escenari de referència 
internacional, en un edifici de gairebé 100 anys d’història. Pujarem dalt de 
l’escenari, ens capbussarem a sota de la grada, coneixerem diversos espais 
com les galeries, entrarem als camerinos, a la sala d’assaig...  

A QUI VA DIRIGIDA?  
ESO i Batxillerat

NOMBRE MÀXIM D’ASSISTENTS  
De 25 a 30 persones (segons la 
situació es pot reduir l’aforament)

HORARI  
En hores convingudes  
(abans de la funció)

DURADA APROXIMADA  
1 h 

PREU  
1 € per alumne

FORMA DE PAGAMENT  
Per transferència bancària

Tornar a l’índex



21

TEMPORADA 20/21

ACTIVITAT ESCÈNICA. ACCIONS EDUCATIVES

El Lliure a les aules
Els actors, actrius, directores i directors o altres membres dels equips 
artístics dels nostres espectacles es traslladaran als vostres centres 
educatius per parlar amb l’alumnat de l’obra de teatre que hagin vist i de l’ofici 
teatral en general. Cal que es preparin prèviament preguntes per als artistes  
i que el professorat col·labori en la dinamització de la sessió. 

A QUI VA DIRIGIDA?  
ESO i Batxillerat de la ciutat de 
Barcelona (els centres de fora de 
Barcelona poden fer la trobada a les 
instal·lacions del Teatre Lliure)

HORARI  
en hores convingudes i subjecte a 
la disponibilitat dels equips 

DURADA APROXIMADA  
1 h 

PREU  
Gratuït amb l’entrada a l’espectacle

OBRES PROPOSADES PER A LA 
TEMPORADA 20/21  
Turba, La muntanya, ARCA 2020

Tornar a l’índex
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TEMPORADA 20/21

ACTIVITAT ESCÈNICA. ACCIONS EDUCATIVES

Taller: Què mires? Què veus?
Després de la funció de Plácido Mo els alumnes podran fer una xerrada amb 
una persona usuària d’Arrels Fundació i membre de l’equip artístic de l’obra, i 
acabaran completant l’experiència fent una intervenció artística pròpia en algun 
punt del recorregut de l’espectacle. 

A QUI VA DIRIGIDA?  
ESO i Batxillerat

HORARI  
16, 17 i 18 de desembre després de 
la funció

DURADA APROXIMADA  
1 h 30’ 

PREU  
Gratuït amb l’entrada a l’espectacle

Tornar a l’índex
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ACTIVITAT ESCÈNICA. ACCIONS EDUCATIVES

Dossiers de pensament crític
Presentem un nou material d’acompanyament: els Dossiers de pensament 
crític. Apropar la noció de la crítica als joves forma part del conjunt d’accions 
que el Teatre Lliure vol implementar per generar cultura del teatre. La figura del 
crític teatral aporta anàlisi, visió històrica, prospecció, context antropològic i 
social, a més d’exercir de cronista d’un moment concret de la història de les 
arts escèniques. No demanem als joves que assumeixin aquesta responsabilitat, 
però les eines i criteris que fa servir la crítica teatral fomenten una actitud activa 
de l’espectador que sí que ens sembla interessant d’incentivar. Despertar el 
sentit crític permet també mirar d’una altra manera el món, més enllà del teatre. 
Ajuda a qüestionar-lo, a entendre’n la complexitat, la confrontació d’idees i a 
observar una mica més enllà del primer impacte emocional. Traspassar el simple 
“m’agrada” / “no m’agrada” –la cultura imperant de l’impuls del like– i fer-se 
preguntes del per què un espectacle desperta determinades reaccions, bones o 
dolentes. Per què avorreix, irrita, fa riure, plorar, pensar o volar la imaginació? 

La proposta que fem com a part del Programa educatiu del Teatre Lliure és 
relacionar els espectacles programats amb determinats aspectes del llenguatge 
escènic. Cada producció servirà per plantejar una característica de l’espectador 
actiu, acompanyat d’exercicis posteriors per fer a classe. 

PROPOSTA DE TREBALL  
PER A LA TEMPORADA 20/21  
Explore el Jardín de los Cárpatos, 
Turba, La muntanya, ARCA 2020 
(treballarem sobre el concepte ampli 
d’autoria teatral traspassant la idea 
clàssica de l’autor únic, les formes 
dramatúrgiques no aristotèliques 
i la necessitat de revisar episodis 
de la nostra història amb mirades 
contemporànies).

Tornar a l’índex
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ACTIVITAT ESCÈNICA. ACCIONS EDUCATIVES 

Procés de creació
Us presentem una nova proposta educativa: el seguiment d’un procés de 
creació escènica.

Amb aquesta proposta, l’alumnat veurà com es desenvolupa una creació 
teatral, de la idea inicial fins a l’estrena, en tres trobades amb l’equip artístic 
de l’obra: una primera a l’inici del procés, en què l’equip explicarà el projecte 
que vol desenvolupar; una segona trobada durant el procés, que consisteix en 
l’assistència a un assaig, en el qual veuran com es va desenvolupant la idea; 
i una darrera trobada després que els alumnes hagin vingut a veure l’obra de 
teatre, en què podran fer la seva valoració del projecte. 

L’objectiu és que els alumnes tinguin un coneixement més profund de l’obra i 
entenguin millor els mecanismes del llenguatge escènic. Els creadors escènics 
també aprofiten l’intercanvi per entrar en contacte i nodrir-se amb el públic 
adolescent. 

Aquesta proposta educativa està vinculada al programa de residències del 
Teatre Lliure, un programa que vol obrir el concepte d’autoria a qualsevol 
creador escènic, que vol ser una aposta per l’intercanvi creatiu entre artistes 
i disciplines i propiciar processos creatius més naturals, no tan lligats a un 
calendari de producció. 

A QUI VA DIRIGIDA? 

ESO i Batxillerat

PREU 

Gratuït amb l’entrada a l’espectacle

PROCESSOS DE CREACIÓ 
PROPOSATS PER A LA 
TEMPORADA 20/21 

Forasters vindran (de l’artista 
resident Marta Galán) i José y 
la Barcelona disidente (de la 
companyia resident La Línea)

HORARI 

A partir del desembre de 2020, 
segons el procés de creació

SOL·LICITUD 

Cal enviar un escrit de motivació 
que especifiqui quin alumnat  
hi participaria i com s’integraria  
en el projecte del centre.

TERMINI DE SOL·LICITUD 

El 9 d’octubre

AFORAMENT 

30 alumnes

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

Mantingueu en tot moment 
la distància de seguretat.

Enviarem les entrades al 
responsable del grup per email. 
Tingueu-la preparada al 
mòbil o impresa en paper.

Indicarem una entrada 
específica al teatre al grup. 
Seguiu les indicacions del 
personal de sala.

Seieu a les butaques indicades.

La sortida de la sala 
s’efectuarà per zones 
seguint les instruccions de la 
megafonia.

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

- Límit aforament per funció:  
  1 grup escolar de màxim 30 persones  
  (grup de convivència).
- El teatre està dividit en zones,  
  el grup s’ubicarà en una mateixa zona.

L’entrada es farà quan indiqui 
el personal de sala, evitant al 
màxim el contacte amb la 
resta del públic.

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

Les sales es desinfecten 
abans de cada funció. 

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

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: 

https://www.teatrelliure.com/sites/default/files/imce/documents/temp1920/pro-
tocol_publics_teatre_lliure.pdf

Resum del protocol d’actuació i mesures 
preventives per accedir al Teatre Lliure  
per a grups de secundària
Seguiu en tot moment les indicacions del personal de sala.  

https://www.teatrelliure.com/sites/default/files/imce/documents/temp1920/protocol_publics_teatre_lliure.pdf
https://www.teatrelliure.com/sites/default/files/imce/documents/temp1920/protocol_publics_teatre_lliure.pdf

