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Uns espais i un temps col·lectius

En temps de virtualitat i de distància social, el Lliure  
vol recuperar la proximitat. Volem construir millor els 
espais que teníem perquè la cultura sigui capdavantera 
atenent l’emergència emocional. Uns espais per fer  
que les coses passin treballant més en els processos  
que en els productes. Uns espais de converses, de diàleg, 
lluny del mercat i evitant els monòlegs institucionals.  
Uns espais que, gràcies a l’escolta, siguin repensats 
i oberts a l’ús públic en aquest present vulnerable, 
imprescindible i solidari. La cultura i les nostres 
institucions han d’ocupar un espai central en la nostra 
comunitat: hem de recuperar la vida pública com a lloc 
de trobada. Una institució també és un lloc i cal utilitzar-lo 
com a tal: habitar-lo, conviure-hi, construir-lo i, finalment, 
crear-hi un relat comú en el temps. 

El temps i l’espai sempre han estat paràmetres per 
mesurar la velocitat dels esdeveniments. Ara la mesura 
s’ha trencat. I per això tornem a construir les utopies. No 
tenim el temps que ens pensàvem ni els espais responen 
com crèiem a les necessitats de la societat. Cal, doncs, 
reconstruir-los amb coneixement nou. Un no-temps i un 
no-espai que generen velocitats d’interpretació diferents, 
sense deixar-ne ningú fora. Aquesta Temporada 21/22 
volem que construeixi. Necessitem entendre-la així, 
per això l’hem treballada amb consciència de present. 
Construir unes utopies pensades des d’allò que hauria 
pogut ser, i dirigida a construir un present que ja no pot 
esperar-se més. 

És tanta la nostra convicció d’habitar i d’obrir els  
espais que ampliarem l’ús de l’Espai Lliure renovant-lo 
i definint-lo, tant pel contingut com per la forma, com a 
espai d’experimentació, de coneixement i de participació 
ciutadana. Hi veurem totes les propostes de les nostres 
residències, com també accions culturals i educatives molt 
diverses. I tindrà un vestíbul obert a la creació i a la gent 
mateixa del Lliure. Un espai d’escolta conscient.

Aquesta temporada compartirem la tradició entesa com 
a pont entre països i cultures que potser no són tan 
llunyanes. Descobrirem que possiblement l’Europa Central 
i la de l’Est potser són més properes a la nostra manera 
de fer que no alguns paràmetres anglosaxons. En Fabià 
Puigserver, fundador del Lliure, es va formar artísticament 
a Polònia i això, indubtablement, ha marcat aquesta casa 
i les generacions posteriors d’artistes i de públic. Tornar a 
aproximar-nos a la creació polonesa amb Anna Karasińska 
i la residència creativa d’intercanvi amb el Nowy Teatr de 
Varsòvia; a la d’Hongria amb Kornél Mundruczó; a la de 
Lituània amb Oskaras Koršunovas i a la de Rússia amb 
Fiódor Dostoievski (servit per Pau Carrió) serà fascinant 
i estic segur que curatiu. El Lliure insistirà igualment en 
construir-se no només com una casa escènica sinó també 
cultural i educativa, sempre a partir d’una identitat única. 
L’aposta per un teatre realment de tothom, un teatre amb  
i per a la societat, es veurà en projectes de grans creadores 
i direccions com les de Lola Arias, Lucía Miranda,  
Emma Dante o Clàudia Cedó i Xicu Masó. Aprendrem, 
tot escoltant, amb quina perspectiva encarem la violència 
estructural que pateix la societat més jove o com es veu 
el passat des d’un present per construir, amb muntatges 
com el d’Alícia Gorina. Aquesta perspectiva ens permet 
recuperar en versió de Roger Bernat el muntatge de la 
peça de Guimerà Terra baixa, signat per Fabià Puigserver.  
I els joves tornaran a tenir cabuda en la nostra programació 
amb la companyia Ça Marche o amb el projecte IT Teatre 
dirigit per Fabrice Murgia. Vindran de Galícia i de Madrid 
a recordar-nos injustícies d’un món globalitzat el Grupo 
Chévere i el director Andrés Lima, respectivament. I tantes 
i tantes coses més destinades a ser compartides en un 
Lliure que torna, com mai, amb forces renovades per 
construir-nos col·lectivament. 

Tot esperant retrobar-nos a les platees del Lliure, rebeu  
tot els meus millors desitjos per a aquesta temporada 
nova 21/22.

Juan Carlos Martel Bayod 
Director de la Fundació Teatre Lliure /  
Teatre Públic de Barcelona



4 5

Bonus Track  08

Aquell dia tèrbol  
que vaig sortir  
d’un cinema...   10

Trilogia  
del lament  12

La caixa del Lliure  16

L’oncle Vània  20

José y la Barcelona 
disidente  22

Casa  23 

La guerra  
dels mons  24

Misericordia  26

Mazùt  27

N.EV.E.R.M.O.R.E.  28

Projecte IT Teatre amb 
Fabrice Murgia  29

Katharsis  30

Frank  32

Los figurantes  34

Terra baixa  35

Crim i càstig  36

A la recerca  
del temps perdut  38

Síndrome de gel  40

Dansa  
metropolitana  42

Understory  43

Shock 1 i 2  44

Imitation of Life  47

Lengua madre  48

After all Springville  49

AZKONATOLOZA  50

Il cielo non è  
un fondale  51

Projecte original  
d’Anna Karasińska  52

Les tres germanes  54

Lliure al sofà  58 

Teatre radiofònic  59

Visites guiades  59

Escola de  
pensament  62

La taula  63 

Conferències  
performatives  64

Residències creatives 
d’intercanvi  65

Ciutat dormitori  66

Poesia visual  
culinària  67

Pallassos  
a la plaça  68

Fabià Puigserver, un pont 
cap a l’Est  69

Activitat escènica. 
El Lliure del futur  72 

Activitats amb els centres 
educatius  78

Traduccions  86

Calendari  94 

Tarifes, abonaments  
i subscripcions  112

#SocEscena #SocDigital #SocEducació

Info pràctica#SocCultura



6 7

#S
oc

E
sc

en
aLa part més important d’una construcció 

són els fonaments. Els nostres, els 
sabem en la tradició teatral que ens va 
arribar de l’Europa central i de l’Est de 
la mà de Fabià Puigserver, fundador del 
Lliure, format artísticament a Polònia. 
Coincidint amb el 30è aniversari de 
la seva mort, aquesta temporada 
girem la mirada cap aquella banda del 
continent cercant-hi tant el passat com 
el present d’aquestes arrels. A partir 
d’aquestes coordenades culturals, 
veurem espectacles que reflexionen 
sobre la violència i la família, dos 
conceptes que trobarem reiteradament 
als nostres tres escenaris. Tot plegat 
travessat per la idea de la paradoxa. 
Sense contradiccions és difícil llegir la 
realitat que ens envolta i transformar-la 
en ficcions que ens facin ser conscients 
de les incoherències. 
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Bonus Track

29/09 – 17/10 
Gràcia

© Sílvia Poch

creació i direcció 
Carol López

Portem la vida que voldríem? Aquesta història va  
de les coses que no ens diem, de la necessitat 
d’escoltar-se, dels judicis que emetem sobre els 
altres, dels somnis que s’han acomplert (i dels que 
no), del vertigen de trencar per començar de nou  
i de qüestionar-nos què es la felicitat. 

Tot canvia a partir dels 50 quan la realitat s’imposa  
i no val la pena enganyar-se perquè el pas del  
temps fa el seu camí inevitable. Bonus Track fa una 
mirada a la vida plena d’humor, melancolia i ironia  
que reflecteix els desitjos, les pors i les inquietuds 
d’un grup d’amics. 

INTÈRPRETS
Dolo Beltran, Paul Berrondo, 
Borja Espinosa, Andrés Herrera, 
Vicenta N’Dongo i Bea Segura
ESPAI ESCÈNIC
Jose Novoa
VESTUARI
Myriam Ibáñez
IL·LUMINACIÓ
Mingo Albir
ESPAI SONOR
Jordi Busquets
VÍDEO
Francesc Isern
ASSESSORA DE MOVIMENT
Dory Sánchez
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure

HORARIS
De dimecres a divendres 
a les 20.00 h
Dissabte a les 17.00 h 
i a les 20.00 h
Diumenge a les 18.00 h
PREUS
De 9 a 29 €
DURADA
1 h 30’
IDIOMES
En català i castellà
ACCESSIBILITAT
Divendres accessibles
01/10 sobretítols
08/10 audiodescripció
COL·LOQUI
15/10 postfunció
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Aquell dia tèrbol que vaig 
sortir d’un cinema de  
l’Eixample i vaig decidir 
convertir-me en un om

14/10 – 14/11 
Montjuïc

autoria Eleonora Herder
direcció Alícia Gorina

Les verges suïcides, 20 anys després

Amb Aquell dia tèrbol que vaig sortir d’un cinema 
de l’Eixample i vaig decidir convertir-me en un om, 
la directora Alícia Gorina dona veu als personatges 
femenins idealitzats de la pel·lícula Les verges suïcides 
de Sofia Coppola. Una aproximació a les zones 
fosques d’aquella història, les de llavors i les d’ara, 20 
anys després de l’estrena del film.

A la història, els veïns adolescents de les cinc germanes 
Lisbon, moguts per un estrany poder que les noies han 
exercit en ells, intenten resoldre el misteri del seu suïcidi 
col·lectiu 25 anys després dels fets i, fent-ho, descriuen 
una família conservadora i la vida en un suburbi de 
Detroit als anys 70, sota un núvol apocalíptic de final 
d’una era. I sempre des d’un punt de vista masculí.

Ara, 20 anys després del film, recuperem la història 
amb cinc actrius adolescents que els donaran veu. Mai 
no sabrem qui eren ni què els passava pel cap a les 
germanes Lisbon, però encara som a temps de fer-ho 
amb les adolescents d’ara.

INTÈRPRETS
Joan Carreras, Mia Esteve, 
Alícia Falcó, Blau Granell, 
Roc Martínez, Abril Pinyol  
i Lea Torrents
ESPAI ESCÈNIC
Sílvia Delagneau i Max Glaenzel
VESTUARI
Sílvia Delagneau
IL·LUMINACIÓ
Raimon Rius
SO I COMPOSICIÓ MUSICAL
Clara Aguilar
MOVIMENT
Riikka Laakso
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure

HORARIS 
De dimecres a dissabte  
a les 19.00 h
Diumenge a les 18.00 h
Dijous 04/11 a les 16.00 h
PREUS
De 9 a 29 €
DURADA
Per determinar
IDIOMES
En català i castellà
SOBRETÍTOLS
En anglès a partir del 23/10
ACCESSIBILITAT
Divendres accessibles
22/10 audiodescripció
29/10 i 5/11 sobretítols
COL·LOQUI
15/10 prefunció
12/11 postfunció
EDAT RECOMANADA
A partir de 13 anys  
(ESO i Batxillerat)
ESPECTACLE INCLÒS A
El Lliure del futur
ACTIVITAT PARAL·LELA
02/11 a les 16.30 h
a la Filmoteca de Catalunya
LLOC
Sala Fabià Puigserver
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© Albert Ibáñez

La caiguda d’amlet

22/10 – 24/10. Gràcia

autoria Jordi Oriol
direcció Xavier Albertí
Indi Gest

TRILOGIA DEL LAMENT

El de Hamlet és un monòleg en vers que se centra en 
el moment en què ell s’aïlla i pren consciència de la 
seva consciència. Quan es troba sol davant del seu 
destí. Condemnat a la llibertat. Un ésser que lluita per 
existir intentant definir-se, delimitar-se. Que vol ser allò 
que no ha heretat, que és seu i només seu. Quelcom 
en Hamlet es precipita. És la caiguda de l’hac: la lletra 
que hi és però no existeix.

(o la caiguda de l’ac)
a partir de Hamlet

INTÈRPRET
Jordi Oriol
ESPAI ESCÈNIC I IL·LUMINACIÓ
Xavier Albertí
MÚSICA ORIGINAL
Albert Llanas
PRODUCCIÓ
Indi Gest 
amb el Festival Temporada Alta 
2007

HORARI
De divendres a diumenge 
a les 18.00 h
PREUS
De 9 € a 29 €
DURADA
50’
IDIOMA
En català

Trilogia del lament
El polifacètic autor, actor i director  
Jordi Oriol s’ha endinsat en Shakespeare 
diverses vegades en col·laboració amb el 
director Xavier Albertí.  
Ara reunim a Gràcia la trilogia que 
perverteix tragèdies shakespearianes  
amb el recurs de la paraula com a propi 
motor dramàtic. Aquestes tres peces són 
una personal relectura de Hamlet,  
La tempesta i Macbeth.
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L’Empestat

22/10 – 24/10. Gràcia

autoria Jordi Oriol
direcció Xavier Albertí
Indi Gest

TRILOGIA DEL LAMENT

Caliban, sol i aïllat de nou després de la tempesta, torna 
a ser amo del seu petit regne, però ha estat  infectat per 
la plaga del llenguatge, que només li serveix per evocar 
el món que l’ha traït; un univers empestat. Un espectacle 
concebut com un treball acústic, en el qual el text i la 
música (La tempesta de Beethoven interpretada en 
directe) juguen un mateix paper per empastar-nos del 
seu gust rítmic, poètic, gramàtic, dramàtic.

a partir de La tempesta

INTÈRPRETS
Jordi Oriol
i Carles Pedragrosa
ESPAI ESCÈNIC
Àlex Aviñoa i Silvia Delagneau
VESTUARI
Silvia Delagneau
IL·LUMINACIÓ
Àlex Aviñoa
ESPAI SONOR
Roc Mateu
PRODUCCIÓ
Indi Gest, Temporada Alta 
de Girona i Festival de Tardor 
de Barcelona

HORARI
De divendres a diumenge 
a les a les 20.00 h
PREUS
De 9 € a 29 €
DURADA
1 h
IDIOMA
En català

La mala dicció

27/10 – 14/11. Gràcia

autoria Jordi Oriol
direcció Xavier Albertí
Indi Gest

TRILOGIA DEL LAMENT

© Sílvia Poch

Som sota els efectes d’un encanteri, encegats pel 
capital –istme actual entre el de dalt i el de baix, entre 
el bé i el mal– que ens ofereix el poder i la il·lusió de 
llibertat. Dominats i eternament insatisfets, abusem del 
poder i excedim d’autoritat creant crims innombrables 
que han dut el món al límit del col·lapse. Destruït el 
món natural, ens queda el del llenguatge. Ens ha caigut 
una maledicció per haver portat la mà a l’addicció.  
Una al·legoria sobre el poder de la paraula i el deliri  
de la imaginació.

a partir de Macbeth

INTÈRPRETS
Paula Malia, Jordi Oriol
i Carles Pedragosa
ESPAI ESCÈNIC
Àlex Aviñoa i Sílvia Delagneau
VESTUARI
Sílvia Delagneau
IL·LUMINACIÓ
Àlex Aviñoa
ESPAI SONOR
Pau Matas
COPRODUCCIÓ
Teatre Lliure, Indi Gest  
i Grec 2021 Festival Barcelona

HORARIS
De dimecres a dissabte 
a les 20.00 h
Diumenge a les 18.00 h
PREUS
De 9 € a 29 €
DURADA
1 h 10’
IDIOMA
En català
ACCESSIBILITAT
Divendres accessibles
12/11 audiodescripció
EDAT RECOMANADA
A partir de 16 anys (Batxillerat)
ESPECTACLE RECOMANAT PEL 
Programa educatiu
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03/11 – 07/11 
Montjuïc

creació i interpretació 
Magda Puig Torres

LA CAIXA DEL LLIURE

A Infinitus es planteja què passa en un espai on tot 
és possible, on no hi ha ni passat ni futur, on tens 
possibilitats infinites per decidir què vols fer. Aquest 
espai ideal és més a prop del que et penses i hi tens 
molt més a dir del que creus. Hi conviuen alhora el 
surrealisme i el realisme, i et pot semblar que ets a 
l’altra banda del mirall de l’Alícia. Però aquesta vegada 
no hi ha mirall. Simplement ho tens davant teu, a tocar.

INTÈRPRET
Magda Puig Torres
COPRODUCCIÓ
Teatre Lliure i Magda Puig Torres

HORARIS
FUNCIONS ESCOLARS
De dimecres a divendres  
a les 09.30 h i a les 11.30 h
Taller després de la funció
FUNCIONS GENERALS
Dissabte i diumenge a les 16.30 h  
i a les 18.30 h
PREUS
De 9 € a 29 € 
7 € alumnat (taller inclòs)
DURADES
40’ funció
30’ taller
IDIOMA
En català
ACCESSIBILITAT
06/11 sessió relaxada a les 18.30 h
EDAT RECOMANADA
A partir de 6 anys  
(cicle inicial i mitjà)
ESPECTACLE INCLÒS A
El Lliure del futur
LLOC
Espai Lliure

La caixa del Lliure
Els creadors Joan Baixas i Marina Baixas 
s’han encarregat de dissenyar La caixa del 
Lliure: una maquinària preteatral perquè els 
nens i nenes puguin entrar en el joc escènic 
ja des de l’escola i de manera senzilla. 
La caixa del Lliure és una reproducció 
en petit de la caixa escènica d’un teatre. 
Seguint la filosofia dels antics teatrins, tant 
els infants com els artistes convidats poden 
expressar-se segons el teatre d’ombres,  
el de titelles i la performance. 
Tres teatralitats que es jugaran a l’Espai 
Lliure amb els espectacles de Magda Puig 
Torres, David Espinosa i Joan Baixas  
i Marina Baixas, un per a cada franja d’edat 
dels cicles d’educació infantil i primària,  
en funcions escolars (amb un taller  
després de la funció) i en funcions  
generals el cap de setmana.
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Teatro Caca. 
Dulce introducción 
al caos

10/11 – 14/11 
Montjuïc

creació i interpretació 
David Espinosa

LA CAIXA DEL LLIURE

Aquesta peça és un tutorial infantil sobre les arts 
escèniques híbrides, arts vives o nous llenguatges. 
L’espectacle, molt lúdic i ple d’ironia i humor, gira 
al voltant de la idea de teatre i representació, i del 
trencament dels seus límits. I és alhora una crítica 
general al món de l’art, una joguina artesanal que 
segueix la màxima punk del fes-t’ho tu mateix. 
Espinosa ha anat substituint la presència física  
de l’actor per objectes en miniatura.

© Sílvia Poch

COPRODUCCIÓ
Teatre Lliure i David Espinosa

HORARIS
FUNCIONS ESCOLARS
De dimecres a divendres  
a les 09.30 h i a les 11.30 h
Taller després de la funció
FUNCIONS GENERALS
Dissabte i diumenge a les 16.30 h  
i a les 18.30 h
PREUS
De 9 € a 29 € 
7 € alumnat (taller inclòs)
DURADES
40’ funció
30’ taller
IDIOMA
En castellà
EDAT RECOMANADA
A partir de 8 anys  
(cicle mitjà i superior)
ESPECTACLE INCLÒS A
El Lliure del futur
LLOC
Espai Lliure

IMPOSSIBLE?

17/11 – 21/11 
Montjuïc

creació i interpretació
Joan Baixas i Marina Baixas

LA CAIXA DEL LLIURE

© Sílvia Poch

Un espectacle d’objectes i paisatges, creat per  
Joan i Marina Baixas (els dissenyadors de La caixa  
del Lliure), ens mostra com fer possible l’impossible,  
la importància de tenir cura de la Terra i d’allà on vivim,  
i com és possible fer un canvi des d’un mateix.  
Hi arribem a través de la història d’Afroz Shah,  
un home de Bombai que recull deixalles a la platja, 
i de Julia Butterfly, una noia que s’instal·la dalt d’un 
arbre durant dos anys per evitar que el tallin. Tots dos 
representen el mar i la terra: la vida del planeta.

COPRODUCCIÓ
Teatre Lliure i Joan Baixas 
i Marina Baixas

HORARIS
FUNCIONS ESCOLARS
De dimecres a divendres  
a les 09.30 h i a les 11.30 h
Taller després de la funció
FUNCIONS GENERALS
Dissabte i diumenge a les 16.30 h  
i a les 18.30 h
PREUS
De 9 € a 29 € 
7 € alumnat (taller inclòs)
DURADES
40’ funció
30’ taller
IDIOMA
En català
EDAT RECOMANADA
A partir de 4 anys (cicle infantil  
i inicial)
ESPECTACLE INCLÒS A
El Lliure del futur
LLOC
Espai Lliure
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L’oncle Vània

18/11 – 19/12 
Montjuïc

d’Anton Txékhov
direcció Oskaras Koršunovas

Quan Oskaras Koršunovas parla de la seva idea de 
dramatúrgia contemporània, acaba parlant d’una 
certa forma i d’un tipus d’intèrpret. “La dramatúrgia 
es torna contemporània quan comença a provocar 
el llenguatge teatral contemporani. Quan exigeix una 
forma nova. I el teatre contemporani no pot existir 
sense una altra mena d’actor”, diu. Per al director 
lituà, un ambaixador cultural del seu país als escenaris 
internacionals, qualsevol clàssic pot ser tractat com 
un text contemporani destacant-ne tot allò que sigui 
rellevant per a la nostra època. Serà un teatre que 
reflectirà el present i, de vegades, s’avançarà al seu 
temps, predirà el futur i, fins i tot, funcionarà com a toc 
d’alerta. Aquesta concepció, ara la tornarà a aplicar 
a Txékhov –el seu muntatge de La gavina del 2014 
està considerat la summa de la seva visió teatral– amb 
intèrprets catalans. L’apocalipsi interior, el tedi, la vida 
malgastada, l’amor no correspost i la feina, sempre 
inacabable passaran per aquest laboratori teatral en 
el qual és més important el procés creatiu que l’obra 
mateixa. Tota una experiència tant per al repartiment 
com per al públic, que hi descobrirà un director que 
juga amb els límits dramatúrgics i que despulla els 
clàssics de tota actitud reverencial. 

INTÈRPRETS
Ivan Benet, Raquel Ferri, 
Anna Güell, Julio Manrique, 
Lluís Marco, Carme Sansa 
i Júlia Truyol
TRADUCCIÓ DEL RUS
Feliu Formosa
ESPAI ESCÈNIC
Gintaras Makarevicius
VESTUARI
Nídia Tusal
IL·LUMINACIÓ
Ganecha Gil
ESPAI SONOR
Antanas Jasenka
VÍDEO
Artis Dzerve 
COPRODUCCIÓ
Teatre Lliure i Temporada Alta

HORARIS 
De dimecres a dissabte 
a les 19.00 h
Diumenge a les 18.00 h
PREUS
De 9 a 29 €
DURADA
Per determinar
IDIOMA
En català
SOBRETÍTOLS
En castellà i anglès cada dissabte  
a partir del 27/11
ACCESSIBILITAT
Divendres accessibles
26/11 audiodescripció
10/12 sobretítols adaptats
EDAT RECOMANADA
A partir de 15 anys
(ESO i Batxillerat)
ESPECTACLE RECOMANAT PEL 
Programa educatiu
LLOC
Sala Fabià Puigserver© Sílvia Poch
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Casa

01/12 – 19/12 
Gràcia

creació 
Cross Border
dramatúrgia i direcció  
Lucía Miranda

La formació Cross Border ha celebrat els 10 anys dalt 
dels escenaris amb propostes de teatre comunitari. 
Ara proposen una obra de teatre documental verbatim 
sobre una cosa tan senzilla i complexa com la paraula 
casa. Partint de de l’article 47 de la Constitució, 
es pregunten: què és, què representa i com la 
gentrificació, la migració, la crisi econòmica, la crisi 
dels refugiats i el feminisme n’han canviat el significat 
en els últims 10 anys.

INTÈRPRETS
Repartiment en curs
ESPAI ESCÈNIC I VESTUARI
Anna Tussell
IL·LUMINACIÓ
Pedro Yagüe
ESPAI SONOR
Nacho Bilbao
VISUALS
Javier Burgos
COPRODUCCIÓ
Teatre Lliure, Teatro de La Abadía 
i Cross Border

HORARIS 
De dimecres a dissabte 
a les 20.00 h
Diumenge a les 18.00 h
16/12 a les 16.00 h
PREUS
De 9 a 29 €
DURADA APROXIMADA
1 h 30’
IDIOMA
En castellà
ACCESSIBILITAT
Divendres accessibles
17/12 audiodescripció
EDAT RECOMANADA
A partir de 14 anys
(ESO i Batxillerat)
ESPECTACLE INCLÒS A
El Lliure del futur

© Javi Burgos

José y la 
Barcelona 
disidente

26/11 – 12/12 
Montjuïc

dramatúrgia i direcció
Úrsula Tenorio
cia. Lalinea

A partir de la vida de José Tenorio, aquest espectacle 
ens endinsa en la dissidència del transformisme dels 
anys 70 i 80 del segle xx. Lalinea va ser companyia 
resident la temporada passada i ens va mostrar el 
procés de creació de l’espectacle, que va culminar 
al Grec 2021 Festival de Barcelona en format 
d’instal·lació. Ara, torna al Lliure.

INTÈRPRETS
Alejandro Avrai, Aleix García,  
Goliarda Parda (aka Marcel  
Fenocchio) i Úrsula Tenorio
INTERPRETACIÓ MUSICAL
Sergio Camacho
ESPAI ESCÈNIC
Enric Naudi i Úrsula Tenorio 
VESTUARI
Aleix García 
IL·LUMINACIÓ
Enric Naudi i Jordi Baldó 
ESPAI SONOR
Sergio Camacho
COPRODUCCIÓ
Teatre Lliure, Grec 2021 Festival  
de Barcelona i Lalinea

HORARIS
De dimecres a dissabte 
a les 20.00 h
Diumenge a les 18.00 h
02/12 a les 16.00 h
PREUS
De 9 € a 29 €
DURADA
1 h 30’
IDIOMES
En català i castellà
ACCESSIBILITAT
Divendres accessibles
10/12 traducció simultània 
en llengua de signes catalana
EDAT RECOMANADA
A partir de 16 anys (Batxillerat)
ESPECTACLE INCLÒS A
El Lliure del futur
LLOC
Espai Lliure

© Anònim
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La guerra dels mons

13/12 
Montjuïc  
Lliure online

d’H. G. Wells
adaptació i direcció
Atresbandes

© Sílvia Poch

La companyia Atresbandes, formada per Mònica 
Almirall Batet, Albert Pérez Hidalgo i Miquel Segovia 
Garrel, llança nova mirada a aquest clàssic de ciència 
ficció sobre la invasió extraterrestre de la Terra. La seva 
proposta recupera la mirada mediambiental que recull 
ja la novel·la de H. G. Wells de 1898, en defensa del 
sentit d’ecosistema biològic del planeta.

Aquesta funció única també s’emetrà en streaming 
com a teatre radiofònic a través de la plataforma  
Lliure online, on es podrà escoltar fins al final de  
la temporada.

INTÈRPRETS
Repartiment en curs
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure

HORARI 
Dilluns a les 20.00 h
PREUS
De 9 € a 29 €
5 € Lliure online
DURADA
Per determinar
IDIOMA
En català
LLOC
Espai Lliure
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MazùtMisericordia

29/12 – 16/01 
Gràcia

28/12 – 30/12 
Montjuïc

creació i direcció
Blaï Mateu Trias
i Camille Decourtye
Baró d’evel

text i direcció 
Emma Dante
Compagnia Sud 
Costa Occidentale

© Alexandra Fleurantin© Masiar Pasquali

Dos éssers surten a buscar el seu animal interior 
perquè la humanitat els supera i volen retrobar les 
seves primeres sensacions: busquen els racons de la 
quotidianitat, amb les portes obertes cap als orígens. 

Retornem a l’escenari una obra imprescindible per 
entendre l’evolució escènica de la companyia Baró 
d’evel, creada per Blaï Mateu Trias i Camille Decourtye, 
interpretada ara per Julien Cassier i Marlène Rostaing.

De la directora siciliana Emma Dante, arriba al Lliure un 
dels èxits de l’últim festival d’Avinyó. Una coproducció 
del Piccolo Teatro de Milà i la Compagnia Sud Costa 
Occidentale sobre la maternitat, el naixement de la 
pròpia identitat i la violència de gènere. Una faula 
contemporània amb dolçor i brutalitat, humor i 
solemnitat, i un homenatge a les dones i a les mares.

INTÈRPRETS
Julien Cassier i Marlène Rostaing
COL·LABORADORS
Benoît Bonnemoison-Fitte, Maria 
Muñoz i Pep Ramis / Mal Pelo
IL·LUMINACIÓ
Adèle Grépinet
SO
Fanny Thollot
VESTUARI
Céline Sathal
TREBALL RÍTMIC
Marc Miralta
PRODUCCIÓ
Baró d’evel
EN COPRODUCCIÓ AMB 
ThéâtredelaCité – CDN Toulouse  
Occitanie, MC93 – Maison de la 
Culture de Seine-Saint-Denis,  
Teatre Lliure, Parvis – scène  
nationale Tarbes-Pyrénées,  
Malakoff scène nationale –  
Theatre 7, Romaeuropa festival  
i L’Estive, scène nationale de Foix  
et de l’Ariège

HORARIS 
De dimecres a dissabte 
a les 20.00 h
Diumenge a les 18.00 h
03 i 04/01 a les 20.00 h
31/12 i 01/01 no hi ha funció
PREUS
De 9 € a 29 €
DURADA
1 h 45’
IDIOMA
Espectacle sense text

INTÈRPRETS
Italia Carroccio
Manuela Lo Sicco
Leonarda Saffi
Simone Zambelli
IL·LUMINACIÓ
Cristian Zucaro
COPRODUCCIÓ
Piccolo Teatro de Milà – 
Teatro d’Europa, Atto Unico / 
Compagnia Sud Costa 
Occidentale, Teatro Biondo 
de Palerm i Carnezzeria

HORARIS 
De dimarts a dijous a les 19.00 h
PREUS
De 9 € a 29 €
DURADA
1 h
IDIOMES
En dialectes de Sicília i la Pulla
SOBRETÍTOLS
En català
LLOC
Sala Fabià Puigserver
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© Anònim

N.E.V.E.R.M.O.R.E.

07/01 – 16/01
Montjuïc

idea i creació  
Grupo Chévere
dramatúrgia i direcció Xron

La formació gallega Grupo Chévere, amb 30 anys 
d’experiència seguint el sòlid compromís social, polític 
i cultural que la defineix, vol comprovar si la immensa 
marea negra que va provocar l’enfonsament del 
petrolier liberià Prestige davant de les costes galleges 
el novembre de 2020 va ser alguna cosa més que una 
catàstrofe ecològica. 

INTÈRPRETS
Manuel Cortés, Miguel de Lira, 
Patricia de Lorenzo, Borja Fernández, 
Mónica García i Arantza Villar
ESPAI ESCÈNIC
Carlos Alonso
VESTUARI
Uxía P. Vaello
IL·LUMINACIÓ
Fidel Vázquez
ESPAI SONOR
Xacobe Martínez Antelo
SO
Xurxo Pinheiro
ART I MUNTATGE
Quique Martínez
OCELLS
Pepe Penabade
COPRODUCCIÓ
Centro Dramático Nacional 
i Grupo Chévere 

HORARIS 
De dimecres a dissabte 
a les 19.00 h
Diumenge a les 18.00 h
13/01 a les 16.00 h
PREUS
De 9 € a 29 €
DURADA
Per determinar
IDIOMES
En castellà
14/01 funció en gallec
EDAT RECOMANADA
A partir de 12 anys 
(ESO i Batxillerat)
ESPECTACLE INCLÒS A
El Lliure del futur
LLOC
Sala Fabià Puigserver

Projecte 
IT Teatre amb 
Fabrice Murgia
27/01 – 06/02 
Gràcia

Per segona temporada consecutiva, el Lliure acull i 
coprodueix amb l’Institut del Teatre de la Diputació  
de Barcelona l’espectacle anual del projecte IT Teatre. 
Aquesta vegada, n’assumeix la direcció el belga 
Fabrice Murgia, director del Théâtre National  
Wallonie-Bruxelles.

És voluntat de totes dues institucions donar veu i 
facilitar el pas als escenaris professionals als graduats 
d’arts escèniques que integren el projecte IT Teatre, 
oferint-los l’oportunitat d’interactuar amb artistes 
representatius de l’escena europea actual.

INTÈRPRETS
Repartiment en curs
COPRODUCCIÓ
Teatre Lliure i Institut del Teatre 
de la Diputació de Barcelona 

HORARIS 
De dimecres a dissabte 
a les 20.00 h
Diumenge a les 18.00 h
03/02 a les 16.00 h
PREUS
De 9 € a 29 €
DURADA
Per determinar
IDIOMA
En català
ACCESSIBILITAT
Divendres accessibles
04/02 audiodescripció

© Laetitia Paillé
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19/01 – 30/01 
Montjuïc

observació – escolta – 
reconeixement – judici

Què ens defineix?

Aquesta és la pregunta que centra l’edició de Katharsis 
2022, que va lligada a l’origen d’aquest programa 
especial en el qual ens qüestionem constantment  
què és teatre.

Preguntar-nos-ho és replantejar-nos què som com 
a éssers humans i com a ciutadans. Els límits que 
ens envolten ens defineixen i ens donen una forma 
política, humana, social, cultural i artística, malgrat que 
algunes definicions no ens complaguin i ens forcin a 
transformar-nos des dels marges. En aquests límits 
trobarem artistes que, des de la història, la memòria 
col·lectiva i fins i tot la fisonomia, travessen línies que 
ens fan replantejar què som, d’on venim i on anem.

PRODUCCIÓ
Teatre Lliure

PREUS
De 9 € a 29 €
LLOC
Espai Lliure
i Sala Fabià Puigserver

© Sílvia Poch

Katharsis
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Frank

05/02 – 13/02 
Montjuïc

adaptació del conte homònim de
Ximo Abadía
creació i direcció 
Clara Manyós i Xesca Salvà

© Sílvia Poch

INTÈRPRETS
Agnès Busquets, Anna Pérez Moya 
i Núria Solina
DRAMATURGISTA
Eu Manzanares
ESPAI ESCÈNIC
Clara Manyós i Xesca Salvà
VESTUARI
Laura García
IL·LUMINACIÓ
Marc Lleixà (A.A.I.)
VÍDEO
Carme Gomila
ESPAI SONOR
Aurora Bauzà i Pere Jou
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure

HORARIS
FUNCIONS ESCOLARS 
De dimecres a divendres 
a les 09.30 h i a les 11.30 h
FUNCIONS GENERALS
Dissabte i diumenge a les 
Dissabte i diumenge a les 16.30 h 
i a les 18.30 h
PREUS
De 9 € a 29 € / 7 € alumnat
DURADA
45’
IDIOMES
En català i castellà 
(espectacle amb poc text)
EDAT RECOMANADA
A partir de 7 anys
ESPECTACLE INCLÒS A
El Lliure del futur
LLOC
Espai Lliure

Reprenem la història de Francisco Franco explicada 
als infants: com és viure en una dictadura de quadrats, 
on els triangles i els cercles pateixen la manca de 
llibertat? Un exercici de memòria i de reflexió sobre les 
dinàmiques dictatorials, que parteix del llibre il·lustrat 
de Ximo Abadía Frank. La increïble història d’una 
dictadura oblidada (XIX Premi Llibreter 2018).
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Los figurantes

10/02 – 13/02
Gràcia

dramatúrgia i direcció 
Nico Jongen
Ça Marche

La companyia Ça Marche, encapçalada per Nico 
Jongen, ens presenta el seu joc escènic. Un joc 
aparentment innocent que, sota un aspecte naïf, manté 
la profunditat de ritus antics, amb les seves normes 
i tabús. Com els contes que ens han estat llegats. 
Qui juga en escena són nenes i nens, ocupant un 
espai de llibertat. Juguen sense parar, són creadors 
incansables. Nosaltres, els adults i espectadors de la 
funció, hi estem convidats a mirar.

INTÈRPRETS
Repartiment en curs
ESPAI ESCÈNIC I IL·LUMINACIÓ
Marc Salicrú
VESTUARI
Mariona Signes
SO
Aurora Bauzà
MOVIMENT
Antes Collado
COPRODUCCIÓ
Teatre Lliure, Festival TNT,  
Conde Duque i Nau Ivanow

HORARIS 
De dimecres a dissabte 
a les 20.00 h
Diumenge a les 18.00 h
PREUS
De 9 € a 29 €
DURADA
Per determinar
IDIOMA
En castellà

© Nico Jongen

Terra baixa

18/02 – 06/03
Gràcia

d’Àngel Guimerà
direcció Roger Bernat

Roger Bernat posa en qüestió algunes de les 
màximes del teatre: la seva realitat fugissera i l’autoria 
intransferible de l’artista. Res millor que un muntatge de 
referència del Teatre Lliure –la producció de Terra baixa 
dirigida per Fabià Puigserver el 1990– per parlar de 
reproducció, de repetició, d’original i de còpia en teatre.

En aquesta proposta, el públic és un actor més en una 
vetllada teatral de fa més de trenta anys. Hi trobarem 
un text cabdal en la creació de la nostra subjectivitat, 
que va servir tant als ateneus llibertaris barcelonins 
com al folklorisme de Leni Riefenstahl, la cineasta 
emblema del nazisme. I la posada en escena d’aquella 
posada en escena.

INTÈRPRETS
Repartiment en curs
PRODUCCIÓ
Roger Bernat / FFF

HORARIS 
De dimecres a dissabte  
a les 20.00 h
Diumenge a les 18.00 h
03/03 funció a les 16.00 h
PREUS
De 9 € a 29 €
DURADA
Per determinar
IDIOMA
En català

© Cesc Espluga (1991) /  
Marie-Klara González (2021)
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Crim i càstig

23/02 – 03/04 
Montjuïc

de Fiódor Dostoievski
adaptació i direcció Pau Carrió

© Sílvia Poch

INTÈRPRETS
Roser Batalla, Oriol Guinart,
Míriam Iscla, Pol López,
Carlota Olcina, Francesca Piñón,
Albert Prat, Òscar Rabadan, 
Marc Rodríguez i Maria Rodríguez
TRADUCCIÓ DEL RUS
Miquel Cabal
DRAMATURGISTA
Pau Miró
ESPAI ESCÈNIC
Sebastià Brosa
VESTUARI
Adriana Parra
IL·LUMINACIÓ
Raimon Rius
MÚSICA ORIGINAL
Arnau Vallvé
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure

HORARIS 
De dimecres a dissabte 
a les 19.00 h
Diumenge a les 18.00 h
PREUS
De 9 € a 29 €
DURADA
Per determinar
IDIOMA
En català
SOBRETÍTOLS
En castellà i anglès 
a partir del 05/03
ACCESSIBILITAT
Divendres accessibles
04 i 23/03 audiodescripició
11 i 18/03 sobretítols adaptats
COL·LOQUI
25/02 prefunció
01/04 postfunció
EDAT RECOMANADA
A partir de 16 anys (Batxillerat)
ESPECTACLE RECOMANAT PEL 
Programa educatiu
ACTIVITAT PARAL·LELA
22/03 a les 16.30 h
a la Filmoteca de Catalunya
LLOC
Sala Fabià Puigserver

El director Pau Carrió porta a escena la novel·la de 
l’escriptor rus Fiódor Dostoievski. Un carrusel titànic 
d’accions i d’emocions en la fina línia entre la bondat i 
la maldat, la innocència i la perversitat, que explora els 
límits de l’ètica i la moral. Amb Pol López al paper de 
Raskólnikov.

L’adaptació escènica de Crim i càstig neix com 
una continuació de la reflexió que va abocar Pau 
Carrió a la seva posada en escena de Hamlet i de 
les conseqüències d’una visió idealitzada de la 
capacitat de l’acció per canviar el món. És aquest ideal 
revolucionari que lliga Hamlet amb Raskólnikov, el 
protagonista de la novel·la de Dostoievski. El projecte, 
allunyat d’una construcció dramatúrgica realista, 
contempla diversos nivells que analitzen la presència 
de la violència en la societat i els individus. Des de 
qüestionar l’ús lícit que l’Estat pot fer de la violència 
fins ficar-se al cap del personatge i de la febre que 
el porta a cometre un acte atroç. Aquesta adaptació 
també vol entendre l’obra des de la sensació de final 
d’època que l’autor avança com cap altre literat rus, 
conjugar el retrat d’una societat que conviu amb 
una misèria extrema i uns anhels generacionals de 
transformar aquest món, i en la qual la violència –fins 
i tot l’extrema– apareix com un instrument inevitable, 
més enllà dels dubtes morals o ètics.
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A la recerca 
del temps perdut

14, 21 i 28/03, 11/04, 9, 16 i 23/05
Montjuïc

de Marcel Proust
adaptació Josep Maria Pinto
direcció Jordi Bosch

© Sílvia Poch

INTÈRPRETS
Claudia Benito, Jordi Boixaderas,
Mario Gas i Emma Vilarasau
PIANO I VIOLÍ
Alumnat de l’ESMUC
TRADUCCIÓ DEL FRANCÈS  
I TRIA DE TEXTOS
Josep M. Pinto
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure

HORARI 
A les 20.00 h
PREUS
De 9 € a 29 €
5 € Lliure online
DURADA
Per determinar
IDIOMA
En català
LLOC
Espai Lliure

14/03 
Pel cantó d’en Swann
21/03
A l’ombra de les noies en flor
28/03 
El cantó de Guermantes
11/04  
Sodoma i Gomorra
09/05
La presonera
16/05
Albertine desapareguda
23/05
El temps retrobat

En ocasió del centenari d’A la recerca del temps 
perdut, la novel·la més emblemàtica de Marcel Proust, 
us oferim set recitals (un per cadascun dels set volums 
que formen l’obra) a partir de la traducció i tria de 
textos de Josep Maria Pinto. Les sessions comptaran 
amb Clàudia Benito, Jordi Boixaderas, Mario Gas 
i Emma Vilarasau dirigits per Jordi Bosch, i amb 
l’acompanyament de piano i violí. 

Escrita entre 1908 i 1922, l’obra de Proust funda, amb 
l’Ulisses de James Joyce, la nova narrativa del segle 
xx, i capgira de manera irreversible la manera de narrar 
el temps i l’espai. 

L’àudio de les set sessions s’emetrà a través de la 
plataforma Lliure online.
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Síndrome de gel

23/03 – 24/04 
Gràcia

autoria Clàudia Cedó
direcció Xicu Masó

INTÈRPRETS
Repartiment en curs
ESPAI ESCÈNIC
Laura Clos ‘Closca’
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure

HORARIS 
De dimecres a dissabte 
a les 20.00 h
Diumenge a les 18.00 h
PREUS
De 9 € a 29 €
DURADA
Per determinar
IDIOMA
En català
ACCESSIBILITAT
Divendres accessibles
01/04 audiodescripció
22/04 sobretítols adaptats
COL·LOQUI
22/04 postfunció
EDAT RECOMANADA
A partir de 15 anys 
(ESO i Batxillerat)
ESPECTACLE RECOMANAT PEL 
Programa educatiu

Com ja va fer amb El metge de Lampedusa, Xicu Masó 
s’endinsa un altra vegada en la crisi migratòria cap a 
Europa, ara acompanyat per Clàudia Cedó. Aquest 
projecte parteix de l’estudi de la metgessa Elisabeth 
Hultcrantz sobre la ‘síndrome de la resignació’, 
observada ja a Suècia als anys 90 del segle xx, que 
afecta infants i joves provinents de l’Est, de Síria i 
particularment a la minoria religiosa yazidita. Una 
malaltia que porta a la letargia en resposta al trauma 
del desarrelament.

A finals del noranta va aparèixer a Suècia un fenomen 
únic que semblava que afectava només als nens i 
joves refugiats. Els casos van continuar durant dues 
dècades fins arribar a un pic de 350 casos entre el 
2004 i 2005. Nens i joves que deixaven de comunicar-
se i menjar per endinsar-se en una estranya letargia, 
propera a l’aparença del coma. No sense debat, la 
comunitat mèdica va denominar aquest fenomen com 
a “síndrome de resignació”. Aquest és el rerefons 
documental –amb el llibre de la metgessa Elisabeth 
Hultcrantz per font principal– que han fet servir Xicu 
Masó i Clàudia Cedó per construir una metàfora sobre 
la insuportable angoixa dels qui viuen tenallats per la 
por de tornar a un lloc de mort i sofriment, del qual van 
poder fugir. Una amenaça que es fa massa present 
quan l’esperat lloc de acollida no acaba per resoldre el 
seu status i els deixa als llimbs. Suècia vas ser un dels 
països més oberts als refugiats fins el creixement de la 
ultradreta, precisament a finals del segle xx. El projecte 
és una construcció poètica que farà servir diverses 
dimensions per ficar-se en la ment d’aquests cossos 
que han dit prou, que es desconnecten del món. Un 
mirall brutal que els creadors col·loquen davant del 
públic sobre la violència del desarrelament i el malson 
del passat que pateixen els refugiats, que continua 
amb l’esperit de denúncia que també era el motor de 
l’anterior muntatge de Xicu Masó.
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Dansa 
metropolitana
10/03 – 20/03 
Montjuïc

El Teatre Lliure participa novament en aquest festival 
de caràcter metropolità centrat en la difusió de la 
dansa en tot el seu ventall d’expressions i llenguatges. 
Una xarxa urbana de complicitats culturals que el 
Lliure considera un dels seus principals objectius. Els 
espectacles d’aquesta temporada encara estan per 
definir, però ens la juguem que no us decebran.

PRODUCCIÓ
Dansa Metropolitana

HORARIS 
De dimecres a dissabte 
a les 20.00 h
Diumenge a les 18.00 h
PREUS
De 9 € a 29 €
DURADA
Per determinar
LLOC
Espai Lliure

Criaturas del desorden (2021) 
© Javier Marquerie Bueno

Understory

30/03 – 03/04 
i 15/06 – 19/06 
Montjuïc

creació Xesca Salvà  
i Marc Villanueva Mir

ARTISTES RESIDENTS

© @xescasalvà

COPRODUCCIÓ
Teatre Lliure, Xesca Salvà  
i Marc Villanueva Mir

HORARIS 
De dimecres a dissabte 
a les 20.00 h
Diumenge a les 18.00 h
PREUS
Gratuït
DURADA
Per determinar
IDIOMA
En català
LLOC
Espai Lliure

Els artistes residents d’aquesta temporada, sota el 
paraigua dels Ajuts a la creació Carlota Soldevila, són 
Xesca Salvà i Marc Villanueva Mir. La seva proposta, 
formada per diverses experiències al voltant de les 
formes de vida no humanes i de tot allò que sosté  
la vida sense que en siguem conscients, es presentarà 
en dues tandes de portes obertes, l’una al març  
i l’altra al juny.
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© MarcosgPunto

Shock 1 i 2
Doble programa dirigit per Andrés Lima 
inspirat en el llibre de Naomi Klein  
La doctrina del xoc: un viatge per 
explicar com s’utilitzen les investigacions 
psiquiàtriques dels anys 50 i les teories 
ultraliberals de l’Escola Econòmica de 
Chicago per implantar el capitalisme arreu 
del món. De Xile i l’Argentina a l’Irak,  
i també al nostre present.

El Cóndor  
y el Puma

14, 16 i 17/04 
Montjuïc

text Albert Boronat, 
Andrés Lima, Juan Cavestany 
i Juan Mayorga 
dramatúrgia Albert Boronat  
i Andrés Lima
direcció Andrés Lima

SHOCK 1

El Cóndor y el Puma és el resultat de la investigació 
teatral sobre un fet històric, el cop d’Estat del General 
Pinochet sobre el Govern de Salvador Allende. Un 
teatre documental que representa la història, però per 
arribar-hi des de l’emoció, signat per uns dels millors 
dramaturgs espanyols dels últims anys.

INTÈRPRETS
Antonio Durán ‘Morris’, 
Natalia Hernández, Esteban Meloni,
María Morales, Paco Ochoa
i Juan Vinuesa
ESPAI ESCÈNIC I VESTUARI 
Beatriz San Juan 
CARACTERITZACIÓ
Cécile Kretschmar
IL·LUMINACIÓ
Pedro Yagüe
ESPAI SONOR I MÚSICA
Jaume Manresa 
VÍDEO
Miquel Àngel Raió
PRODUCCIÓ
Centro Dramático Nacional 
en col·laboració amb Check-in 
Producciones

HORARIS 
Dijous a les 19.00 h
Dissabte i diumenge a les 12.30 h
PREUS
De 9 € a 29 €
DURADA
2 h 45’
IDIOMA
En castellà
LLOC
Sala Fabià Puigserver
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15, 16 i 17/04 
Montjuïc

text Albert Boronat, 
Andrés Lima, Juan Cavestany 
i Juan Mayorga 
dramatúrgia Albert Boronat  
i Andrés Lima
direcció Andrés Lima

La tormenta  
y la guerra

SHOCK 2

La tormenta y la guerra comença als anys 80, amb 
la revolució neoconservadora encapçalada a Europa 
per Margaret Thatcher i als EUA per Ronald Reagan, 
i culmina al primer gran xoc del segle xxi: la guerra de 
l’Irak, de la qual tots vam ser partícips. Perquè el xoc 
va d’això, de reflexionar sobre en quina mesura som 
corresponsables de la nostra història, dels nostres 
xocs, dels nostres cops, de la nostra violència.

INTÈRPRETS
Antonio Durán ‘Morris’, Alba Flores,
Natalia Hernández, María Morales,
Paco Ochoa, Guillermo Toledo
i Juan Vinuesa
VEUS EN OFF
Andrés Lima, Olga Rodríguez 
i Alberto San Juan
ESPAI ESCÈNIC I VESTUARI
Beatriz San Juan
CARACTERITZACIÓ
Cécile Kretschmar
IL·LUMINACIÓ
Pedro Yagüe
ESPAI SONOR I MÚSICA
Jaume Manresa
SO
Enrique Mingo
VÍDEO
Miquel Àngel Raió
COPRODUCCIÓ
Centro Dramático Nacional  
i Check-in Producciones

HORARIS 
Divendres i dissabte a les 19.00 h
Diumenge a les 17.00 h
PREUS
De 9 € a 29 €
DURADA
2 h 45’
IDIOMA
En castellà
LLOC
Sala Fabià Puigserver

© Luz Soria

Imitation of Life

08/04 – 10/04 
Montjuïc

de Kata Wéber
dramatúrgia Soma Boronkay
direcció Kornél Mundruczó
Proton Theatre

© Marcell Rév

INTÈRPRETS
Zsombor Jéger, Dáriusz Kozma,
Annamária Láng, Lili Monori,
Borbála Péterfy i Roland Rába
ESPAI ESCÈNIC
Márton Ágh
VESTUARI
Márton Ágh i Melinda Domán
IL·LUMINACIÓ
András Éltető
MÚSICA
Asher Goldschmidt
PRODUCCIÓ
Proton Theatre

HORARIS 
Divendres i dissabte a les 19.00 h
Diumenge a les 18.00 h
PREUS
De 9 € a 29 €
DURADA
1 h 30’
IDIOMA
En hongarès 
SOBRETÍTOLS 
En català
COL·LOQUI
08/04 prefunció
LLOC
Sala Fabià Puigserver

Per complir la voluntat testamentària d’un difunt,  
un home arriba un pis de Budapest per expulsar 
la dona soltera que hi viu, però un gir inesperat li 
impedeix dur a terme el seu pla.

El director Kornél Mundruczó i la seva companyia 
Proton Theatre porten a escena la història d’aquest 
desnonament. Els girs de realisme màgic característics 
d’aquest director hongarès acaben configurant un 
reflex molt detallat de la nostra societat i de les 
relacions que establim entre els humans.  
Un espectacle poètic i polític basat en fets reals.
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Lengua madre

22/04 – 08/05 
Montjuïc

text i direcció Lola Arias

Què significa la paraula mare? Cal ser una dona per 
ser mare? Cal ser mare per ser una dona? Ser mare 
és una decisió? De qui? Hi ha només una manera de 
ser-ho? En aquesta nova onada feminista mundial, el 
dret a decidir quan i com ser mare és en disputa. La 
dramaturga i directora Lola Arias presenta un treball 
d’investigació escènica que abasta tots els aspectes 
de la maternitat. Un projecte que ha transitat per 
diversos col·lectius de diverses edats, dins i fora 
del patró heteropatriarcal, entre Bolonya, Madrid i 
Barcelona.

INTÈRPRETS
Repartiment en curs
ESPAI ESCÈNIC I VESTUARI
Mariana Tirantte
IL·LUMINACIÓ I VÍDEO
Matias Iaccarino
COREOGRAFIA
Luciana Acuña
COPRODUCCIÓ 
Teatre Lliure i Centro Dramático 
Nacional

HORARIS 
De dimecres a dissabte  
a les 19.00 h
Diumenge a les 18.00 h
PREUS
De 9 € a 29 €
IDIOMA
En castellà
COL·LOQUI
22/04 prefunció
LLOC
Sala Fabià Puigserver

© Matias Iaccarino

After All 
Springville

28/04 – 30/04 
Gràcia

concepte i direcció 
Miet Warlop

Torna al Lliure Miet Warlop, una de les creadores més 
avantguardistes del moment en les arts en viu. I ho 
fa amb un espectacle que fa explotar l’imaginari d’un 
altre espectacle seu, Springville. A l’escenari, una casa 
treu fumerades de colors. Un home de color verd surt 
portant una bossa d’escombraries i la deixa fora. La 
casa és un llit elàstic, un trampolí per a la imaginació. 
Estem preparats per al salt a allò desconegut?

INTÈRPRETS
Hanako Hayakawa/ 
Margarida Ramalhete, 
Winston Reynolds,
Myriam Alexandra Rosser,
Milan Schudel,
Wietse Tanghe/Freek De Craecker,
i Jarne Van Loon
VESTUARI
Sofie Durnez
ASSESSOR D’IL·LUMINACIÓ
Henri Emmanuel Doublier
PRODUCCIÓ
Miet Warlop / Irene Wool vzw

HORARIS 
De dijous a dissabte a les 20.00
29/04 també funció escolar 
a les 10.30 h
PREUS
De 9 € a 29 € / 7 € alumnat
DURADA
55’
IDIOMA
Espectacle sense text
EDAT RECOMANADA
A partir de 14 anys 
(ESO i Batxillerat)
ESPECTACLE INCLÒS A
El Lliure del futur

© Miet Warlop (work in progress)
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AZKONATOLOZA

04/05 – 22/05 
Montjuïc

autoria i direcció
Laida Azkona Goñi 
i Txalo Toloza-Fernández

COMPANYIA RESIDENT

Una de les raons principals per decidir la tria de la 
companyia resident del Teatre Lliure de la temporada 
21/22 és la voluntat d’acompanyar els artistes en un 
moment d’inici d’una nova etapa creativa. Aquesta 
vegada la companyia elegida és AZKONATOLOZA, que 
després de centrar-se els darrers anys en la creació 
i exhibició de la Trilogía Pacífico, vol seguir altres 
camins. El procés creatiu que desenvolupi es podrà 
veure durant uns dies.

COPRODUCCIÓ 
Teatre Lliure i AZKONATOLOZA

HORARIS 
De dimecres a dissabte 
a les 20.00 h
Diumenge a les 18.00 h
PREUS
De 9 € a 29 €
IDIOMA
En castellà
LLOC
Espai Lliure

Il cielo non è 
un fondale

05/05 – 07/05 
Gràcia

creació i direcció  
Daria Deflorian  
i Antonio Tagliarini

L’Antonio explica que ha somiat amb la Daria i 
que, en el somni, feia veure que no la coneixia. A 
partir d’aquest gest neix una rítmica de sentiments 
contradictoris entre el no reconeixement i la trobada. 
Una performance ballada entre l’espai oníric real i 
l’espai de somni que ofereix el teatre de la companyia 
italiana Deflorian/Tagliarini, que ha triomfat ja en 
diverses ciutats d’Europa.

INTÈRPRETS 
Francesco Alberici, Daria Deflorian,
Monica Demuru i Antonio Tagliarini
COL·LABORACIÓ  
EN EL PROJECTE
Francesco Alberici  
i Monica Demuru
TEXT SOBRE JACK LONDON
Attilio Scarpellini 
IL·LUMINACIÓ
Gianni Staropoli
VESTUARI
Metella Raboni
PRODUCCIÓ
Sardegna Teatro, Fondazione  
Teatro Metastasio di Prato,  
Emilia Romagna Teatro Fondazione

HORARIS 
De dijous a dissabte a les 20.00 h
PREUS
De 9 € a 29 €
DURADA
1 H 30’
IDIOMA
En italià
SOBRETÍTOLS
En català

© Claudia Pajewski
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Projecte original 
d’Anna Karasińska
25/05 – 19/06 
Gràcia

INTÈRPRETS
Repartiment en curs
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure

HORARIS 
De dimecres a dissabte  
a les 20.00 h
Diumenge a les 18.00 h
PREUS
De 9 € a 29 €
DURADA
Per determinar
IDIOMA
Per determinar
ACCESSIBILITAT
Divendres accessibles
03/06 audiodescripció
17/06 sobretítols adaptats
COL·LOQUI
26/05 postfunció

La jove directora polonesa Anna Karasińska,  
vinculada al Nowy Teatr de Varsòvia, va debutar el 
2015 amb Evelina’s Crying, un espectacle metateatral 
carregat d’humor. De llavors ençà, la seva trajectòria 
ha estat fulgurant, tant en cinema com en teatre.  
Per aquest motiu, serà a la Temporada 21/22 del Lliure 
amb una proposta de creació molt poc convencional.

Estudiant de filosofia i cinema, el seu debut teatral 
el 2015 amb Ewelina’s Crying va ser tot un revulsiu 
en l’escena polonesa. Autodidacta, aquest debut 
amb 37 anys es va recollir per la crítica com una 
proposta molt allunyada de la convenció teatral, 
d’allò previsible quan el públic trepitja una sala 
de teatre. Aquell muntatge s’ha convertit en tota 
una referència del teatre contemporani polonès. 
Propera a la performance, més inspirada pel treball 
de Forced Entertainment que pel teatre dramàtic, 
sembla que el seu interès se centra en generar 
material de metateatre, enfocat sovint en la crítica 
a les institucions –fent servir l’humor com element 
desestabilitzador–, i en destapar els mecanismes de 
producció de l’art. En paraules seves: “Primer has 
de desfer la situació coneguda pel públic-teatre-
producció. I després crear una comunitat, un espai 
d’intercanvi”. Un altre aspecte important del seu 
procés de treball és allò que els teòrics han definit 
com a autoteatre: parlar d’un mateix amb les seves 
pròpies paraules. Són creadors que es refereixen 
a les seves pròpies experiències, exploren les 
seves limitacions, descobreixen les seves febleses, 
qüestionen les seves identitats, comparteixen la 
rebotiga del procés teatral i de les relacions entre 
els membres de l’equip. Al Teatre Lliure, Karasińska 
treballarà aquesta metodologia per primera vegada 
fora del seu entorn artístic habitual amb un projecte 
nou que cercarà la confluència amb la realitat 
catalana. Potser convindria destacar el pes polític que 
té aquest posicionament artístic en un context com 
l’actual a Polònia, on creix el control sobre els artistes 
i les institucions culturals.
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Les tres germanes

26/05 – 19/06 
Montjuïc

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

© Sílvia Poch

INTÈRPRETS
Mireia Aixalà, Joan Amargós, 
Ivan Benet, Carme Fortuny, 
Cristina Genebat, Jordi Rico, 
Marc Rius, Maria Rodríguez, 
Lluís Soler i Elena Tarrats
ESPAI ESCÈNIC
Lluc Castells
VESTUARI
Maria Armengol
CARACTERITZACIÓ
Núria Llunell
IL·LUMINACIÓ
Jaume Ventura
ESPAI SONOR
Damien Bazin
PROJECCIONS
Francesc Isern
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure

HORARIS
De dimecres a dissabte 
a les 19.00 h
Diumenge a les 18.00 h
PREUS
De 9 € a 29 €
DURADA
2 h 15’
IDIOMA
En català
SOBRETÍTOLS
En castellà i anglès 
a partir del 28/05
ACCESSIBILITAT
Divendres accessibles
27/05 i 17/06 audiodescripció
03 i 10/06 sobretítols adaptats
EDAT RECOMANADA
A partir de 15 anys 
(ESO i Batxillerat)
ESPECTACLE RECOMANAT PEL 
Programa educatiu
LLOC
Sala Fabià Puigserver

La història d’una família de vida insatisfeta i decadent 
en una ciutat de províncies russa ha estat passada 
pel sedàs de l’individualisme del segle xxi. Al text 
original de Txékhov, Moscou és el símbol de l’ideal, 
el destí desitjat d’uns personatges atrapats en una 
bombolla, anhelants d’un món nou que ja traspunta. 
Marc Artigau, Cristina Genebat i Julio Manrique, 
amb la seva dramatúrgia, han traslladat aquest anhel 
a un context més proper a la nostra realitat. Ara 
Moscou potser ja no és l’únic somni impossible. I 
la desesperació i la brutalitat de l’entorn són perills 
existencials més tangibles. Aquest muntatge ofereix 
una lectura més contemporània de les frustracions 
d’unes dones atrapades en una realitat que no poden 
canviar. Un espectacle d’entre els de més èxit de 
la temporada passada –Premi de la Crítica al Millor 
Espectacle 2020, entre d’altres–, en el qual fins i tot 
la bombolla deixa de ser una metàfora abstracta per 
mostrar-se com una realitat física insalvable. 
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La plataforma digital del Lliure, nascuda 
d’unes circumstàncies extraordinàries, 
ha demostrat que obre noves 
oportunitats per apropar el teatre al 
nostre públic sense les barreres de 
la distància o el temps. Enriquit amb 
nous llenguatges artístics, el Lliure 
online és també una veritable finestra 
internacional que ens fa present arreu 
del món. Aquesta temporada ampliem 
el cartell d’enregistraments (Lliure al 
sofà) i reformulem el teatre radiofònic 
en una aposta híbrida que combina 
la presencialitat i l’audiència. I farem 
també una provatura, per tal d’oferir en 
streaming les visites guiades a Montjuïc. #S
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Aquell dia tèrbol que vaig 
sortir d’un cinema...

Crim i càstig

Síndrome de gel

El Lliure online es torna a activar aquesta temporada 
amb els espectacles de producció pròpia, que podreu 
trobar a la secció El Lliure al sofà.  
Podeu gaudir-ne on vulgueu i quan vulgueu, només 
connectant-vos digitalment a la nostra plataforma. 
Són els següents:

AUTORIA 
Eleonora Herder  
DIRECCIÓ 
Alícia Gorina 
DATES
05/11 en endavant
LLOC
Lliure online
PREU
7 €

AUTORIA 
Fiódor Dostoievski 
ADAPTACIÓ I DIRECCIÓ  
Pau Carrió 
DATES
25/03 en endavant
LLOC
Lliure online
PREU
7 €

AUTORIA 
Clàudia Cedó 
DIRECCIÓ  
Xicu Masó 
DATES
15/04 en endavant
LLOC
Lliure online
PREU
7 €

Ens aproximem a les zones fosques del misteri que 
envolta el suïcidi col·lectiu de Les verges suïcides, 
aquelles germanes d’un suburbi de Detroit, de  
bellesa idealitzada i altament sexualitzades, amb 
adolescents d’avui.

Versió de la novel·la de Dostoievski, un carrusel titànic 
d’accions i d’emocions en la fina línia entre la bondat i 
la maldat, la innocència i la perversitat.

Després d’El metge de Lampedusa, Xicu Masó dirigeix 
aquesta metàfora sobre l’angoixa insuportable dels 
qui viuen tenallats per la por de tornar al lloc de mort i 
sofriment d’on van fugir.

LLIURE AL SOFÀ

DATES
16 i 17/10
HORARIS
11.00 h, 12.00 h i 13.00 h
LLOC
Lliure online / Montjuïc

Viu el Lliure des de dins com no l’has viscut mai! 
Aquesta temporada estrenem la visita guiada digital: 
recorrerem els espais més secrets del teatre de 
Montjuïc, endinsant-nos en les entranyes i els racons 
desconeguts del gran públic. Aprofitant la celebració 
de Viu Montjuïc! El parc de la cultura, farem visites 
guiades presencials que transmetrem en streaming 
per a qui no es puguin desplaçar o vulgui visitar el 
Lliure a distància. Connecta’t per viure l’experiència!

TEATRE RADIOFÒNIC

#S
o

cD
ig

it
al

59

La guerra dels mons

A la recerca  
del temps perdut

L’oferta digital compta aquesta vegada amb dues 
peces especials, ja que dos espectacles de la 
programació escènica seran retransmesos en directe 
en format radiofònic.  
Dues maneres d’entrar en unes peces memorables: 
com a públic presencial i com a oients.

AUTORIA 
H. G. Wells  
ADAPTACIÓ I DIRECCIÓ 
Atresbandes 
DATES
13/12
LLOC
Lliure online
PREU
5 €

AUTORIA 
Marcel Proust 
TRADUCCIÓ, ADAPTACIÓ 
I TRIA DE TEXTOS  
Josep Maria Pinto 
DIRECCIÓ  
Jordi Bosch
DATES
14, 21 i 28/03 i 11/04, 9, 16  
i 23/05
LLOC
Lliure online
PREU
5 €

La companyia Atresbandes ofereix una nova mirada 
a aquest clàssic de ciència ficció sobre la invasió 
extraterrestre de la Terra des des d’un punt de vista 
mediambiental.

En ocasió del centenari d’A la recerca del temps 
perdut, la novel·la més emblemàtica de Marcel Proust, 
us oferim set recitals (un per cadascun dels set 
volums que formen l’obra) dirigits per Jordi Bosch.

VISITES GUIADES
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El Lliure es consolida enguany com a un 
lloc per generar i acollir cultura dedicant 
l’Espai Lliure a aquesta percepció del 
teatre sense límits ni etiquetes. L’Espai 
es torna, doncs, una sala d’assaig 
oberta a la reflexió comunitària: un 
laboratori on continuarem acollint els 
artistes residents, les set noves sessions 
de La taula i un cicle de conferències 
performatives. S’uneix així a Gràcia, on 
presentarem la tercera edició de l’Escola 
de pensament dinamitzada per Marina 
Garcés i Albert Lladó. 
Continuem també els col·loquis pre i 
postfunció sobre les diverses autories 
teatrals i les col·laboracions amb altres 
entitats de la ciutat. 
D’altra banda, les exposicions del Lliure 
es dedicaran en exclusiva a la figura de 
Fabià Puigserver durant els anys que va 
viure a Polònia.
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Continua endavant l’espai de diàleg, crítica i debat 
organitzat pel Teatre Lliure i dinamitzat per la filòsofa, 
assagista i professora Marina Garcés i per l’escriptor, 
periodista i activista cultural Albert Lladó, en el qual 
les eines de la dramatúrgia i la filosofia serveixen per 
posar sobre la taula els grans conflictes del present.

Al canal de Youtube del Teatre Lliure trobareu els 
enregistraments de totes les sessions d’edicions 
anteriors de l’Escola de pensament.

PRODUCCIÓ
Teatre Lliure
HORARI
Dimarts a les 18.30 h
PREUS
2 € - 4 € / Abonats gratuït 
DURADA
1 h 30’
LLOC
Gràcia

SESSIÓ 1 
Qui dibuixa les nostres escenes  
de vida?
CONVIDADA
Tanit Plana
DATA
05/10 

SESSIÓ 2
Escenaris de la paraula captiva
CONVIDAT
Daniel Gamper
DATA
09/11 

SESSIÓ 3
Dramatúrgies de la institució 
CONVIDATS
Joana Masó i Nil Martin
DATA
14/12  

SESSIÓ 4
El nen com a escola de pensament  
(joc, creativitat i representació) 
CONVIDATS
Per determinar 
DATA
11/01   

SESSIÓ 5
‘Posar el cos’, una decisió ètica 
CONVIDATS
Helena Maleno i José A. Sánchez
DATA
22/02  

SESSIÓ 6
Les veus del desert  
CONVIDATS
Laila Karrouch i Sílvia Munt
DATA
29/03   

SESSIÓ 7
Dramatúrgies de la paradoxa   
CONVIDATS
Begoña Román
DATA
19/04    

SESSIÓ 8 (en preparació)
DATA
14/06 

Escola  
de pensament

© Lúa Ocaña
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La taula
Consolidem l’experiència de diàleg més democràtica 
amb la tercera edició de La taula. Aquesta vegada 
us oferim 7 àpats que tenen per menú la conversa 
amb el amfitrions Denise Duncan, Quim Bigas, 
Isabel Sucunza i Oriol Puig Taulé. Els tres darrers 
comandaran dues sessions cadascun, que tractaran 
de temes diferents. En aquest projecte original de 
la companyia Split Britches, tothom qui vulgui pot 
parlar del que vulgui a partir d’un tema inicial i seguint 
sempre l’etiqueta de l’escolta mútua.

PRODUCCIÓ 
Teatre Lliure
HORARI 
Dimecres a les 18.30 h
PREUS
2 € - 4 € / Abonats gratuït
DURADA MÀXIMA
1 h 15’
LLOC
Montjüic. Espai Lliure

13/10 
Amb Denise Duncan
15/12 i 12/01
Amb Quim Bigas
16/02 i 02/03 
Amb Isabel Sucunza
13/04 i 01/06  
Amb Oriol Puig Taulé

© Sílvia Poch
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Les conferències performatives són un subgènere 
de la peformance que va tenir el seu protagonisme 
durant la programació de Katharsis 20/21. Enguany, 
recuperem aquest gènere que s’instal·la a l’Espai 
Lliure per continuar la investigació sobre com  
podem transmetre el coneixement a través d’una 
experiència artística.

Amb artistes i teòrics locals i internacionals, cerquem 
la manera de creuar l’intel·lecte i la sensibilitat per fer 
arribar a l’espectador una saviesa que vol transmetre’s 
a través del gaudi estètic que l’experiència escènica 
ens facilita. 

Cerquem viure les preguntes. 

PRODUCCIÓ
Teatre Lliure
HORARI
Divendres a les 18.30 h
PREU
15 €
Abonats 7,5 €
DURADA APROXIMADA
1 h
LLOC
Montjuïc. Espai Lliure

SESSIÓ 1 
Amb Wojtek Ziemilski
DATA
15/10 

SESSIÓ 2 
Amb Alexandra Laudo
DATA
17/12 

SESSIÓ 3 
Amb Sarah Vanhee 
DATA
14/01

SESSIÓ 4 
Per determinar
DATA
18/02 

SESSIÓ 5 
Amb Alicia Kopf
DATA
04/03 

SESSIÓ 6 
Amb Sibylle Peters
DATA
15/04

SESSIÓ 7 
Per determinar
DATA
03/06

Conferències 
performatives

© Rijksmuseum
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El Lliure atorga cada any unes Residències 
creatives d’intercanvi, dins dels Ajuts a la creació 
Carlota Soldevila. Amb la pandèmia, la proposta en 
col·laboració amb The Centre of The Less Good Idea 
de Johannesburg, a Sud-àfrica, que s’havien de dur a 
terme amb els creadors Calvin Ratladi i Joan Solé, es 
van haver d’ajornar fins aquesta temporada. Tots dos 
artistes han modificat els seus projectes i es proposen 
ara un treball conjunt titulat On són els forats?, que 
procurarem fer arribar al públic malgrat la distància.

I en l’edició d’enguany dels Ajuts, col·laborem amb 
el Nowy Teatr de Varsòvia (Polònia) i les artistes en 
residència són, d’una banda, Klaudia Hartung amb 
Virgin Mary Performances, una exploració de la figura 
de la Mare de Déu seguint els camins de la distribució 
de les imatges i dels llocs de culte i devoció. I de 
l’altra, l’actriu i creadora Paula Blanco, amb La ciutat i 
la por, un projecte sobre l’alteritat a partir del contrast 
del silenci i el soroll.

ON SÓN ELS FORATS? 
CREACIÓ 
Calvin Ratladi i Joan Solé
COPRODUCCIÓ
Teatre Lliure i The Centre of The 
Less Good Idea de Johannesburg
DATES 
30/09 – 03/10
LLOC
Montjuïc. Espai Lliure

VIRGIN MARY PERFORMANCES
LA CIUTAT I LA POR 
CREACIÓ 
Klaudia Hartung i Paula Blanco
COPRODUCCIÓ
Teatre Lliure  
i Nowy Teatr de Varsòvia
DATES 
07/05 – 10/05
LLOC
Montjuïc. Espai Lliure

Residències  
creatives  
d’intercanvi
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Ciutat dormitori INTÈRPRETS
Repartiment en curs
VEUS
ARSinNOVA cor de cambra
RECERCA
Pau Masaló Llorà
INTERVENCIÓ EN L’ESPAI  
I VESTUARI
Laila Rosato
MÚSICA
Adrià Pagès
ASSESSOR D’URBANISME  
I POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Josep Maria Muntaner
COPRODUCCIÓ
Teatre Lliure 
i Contenidos Supefluos  
AMB EL SUPORT DE
L’ICUB i l’Ajuntament de Barcelona

DATES
16 i 17/10 
HORARI
De tarda, per determinar
PREU
Gratuït
IDIOMA
En català
LLOC
Cementiri de Montjuïc 
Sortida des de la Plaça  
Margarida Xirgu
MENCIONS
Projecte guanyador d’un Ajut 
extraordinari a la creació Carlota 
Soldevila en Arts de carrer
Projecte guardonat amb una beca 
Premis Barcelona 2020

Viu Montjuïc! és una proposta de dinamització social 
sorgida de diverses entitats culturals del Parc de 
Montjuïc. Durant un cap de setmana, cadascuna farà 
activitats a les seves seus i s’establiran itineraris entre 
elles per tal d’apropar als habitants de Barcelona tot 
de propostes de qualitat que defineixen la muntanya 
de Montjuïc com un pulmó cultural d’alt nivell.  

Per part del Lliure, el director i dramaturg Pau Masaló 
Llorà oferirà una passejada pel Cementiri de Montjuïc i 
ens durà a descobrir les dinàmiques socials i urbanes 
que s’hi reflecteixen, i a pensar com gestionem la mort 
de d’un punt de vista social i polític.

VIU MONTJUÏC! EL PARC DE LA CULTURA

dramatúrgia  
Pau Masaló Llorà i Irena Visa 
direcció Pau Masaló Llorà

© Pau Masaló Llorà
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Poesia visual  
culinària  
(dibuix i escena)

DATA
24/10
HORARI
Per determinar
PREU
Gratuït
EDAT RECOMANADA
A partir de 10 anys
LLOC
Montjuïc. Sala de premsa

Un any més, el Lliure participa en la festa de 
celebració del naixement de Picasso amb la presència 
d’un creador que ofereix un taller per a públic de 
totes les edats. El nostre convidat d’enguany és 
David Ymbernon, un artista visual i poeta posseït pel 
color taronja, que en aquesta ocasió vol estimular la 
nostra capacitat expressiva interdisciplinària. Ho farà 
conduint un treball escènic i poètic a partir del dibuix i 
de la cuina. 

BCN DIBUIXA

amb David Ymbernon

© David Ymbernon
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PALLASSOS SENSE FRONTERES

INTÈRPRETS
Per determinar
PRODUCCIÓ
Pallassos Sense Fronteres

DATES
23/10 i 26/03
HORARI
A les 12.00 h
PREU
Gratuït
DURADA MÀXIMA
2 h
IDIOMA
En català
LLOC
Montjuïc. Plaça Margarida Xirgu

Des de 1993, Pallassos Sense Fronteres viatja 
compartint somriures pels racons més necessitats 
del planeta i de casa nostra. L’alegria transmesa 
en els seus espectacles ajuda a millorar la situació 
emocional de la infància i de la població adulta que ha 
patit guerres, catàstrofes naturals o altres situacions 
traumàtiques i d’extrema vulnerabilitat. Aquest any ens 
ofereixen dues sessions d’espectacles que han arribat 
a les criatures de diversos camps de refugiats del món 
amb el llenguatge universal del riure, i a través sobretot 
de números de pallasso i circ. Dues funcions úniques 
per a tota la família, a l’octubre i al març!

Pallassos  
a la plaça
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Fabià Puigserver,  
un pont cap a l’Est

Les exposicions de la temporada 21/22 es concentren 
en la figura de Fabià Puigserver, escenògraf, director 
d’escena i fundador del Teatre Lliure. En ocasió del 30è 
aniversari de la seva mort i del 70è de la seva arribada a 
Varsòvia, li dediquem dos projectes expositius repartits 
entre Montjuïc i Gràcia, centrats en la seva etapa de 
formació a Polònia, a la dècada dels 50, quan el país 
era considerat una meca del món artístic i intel·lectual.

Els vuit anys que va viure a Varsòvia, amb el pas 
de l’adolescència a la joventut, van ser cabdals per 
entendre la seva trajectòria artística posterior i la 
filosofia que va niar en el projecte fundacional del 
Teatre Lliure. Les dues exposicions programades 
incidiran en aquesta vivència personal, en les 
influències i experiències que va portar amb ell 
en tornar a Barcelona, i en com aquest bagatge 
permet entendre la importància de la seva figura 
transformadora en el context del teatre català.

DATA
Del 29/09 al 30/06
LLOC
Montjuïc i Gràcia
PREU
Gratuït

EXPOSICIONS

Fabià Puigserver a Varsòvia (c. 1951/59) © Anònim
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El Teatre Lliure posa el Programa 
educatiu cada cop més al centre del seu 
model d’institució amb voluntat de teatre 
públic. Ho fa amb un conjunt d’accions 
tant als escenaris com als centres 
educatius. Volem en primer lloc generar 
més cultura del teatre des de l’inici de 
la formació d’una persona, i garantir-ne 
una major presència en totes les etapes 
de creixement d’infants, joves i adults. 
Ens fa especial il·lusió el camí obert la 
temporada passada amb el projecte de 
la caixa escènica, una reproducció en 
petit de la caixa escènica d’un teatre que 
posem a l’abast d’infants, professorat 
i artistes. Després de l’èxit de la prova 
pilot a infantil, creixem ara amb una 
nova caixa feta a mida d’alumnat de 
primària i continuem desenvolupant les 
propostes de secundària directament al 
teatre. D’altra banda, es van consolidant 
els lligams amb el món universitari.
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Activitat escènica.  
El Lliure del futur

© Sílvia Poch

Des del Teatre Lliure volem interpel·lar els 
infants i els 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.  
Després d’un any de pandèmia, us animem 
a recuperar les sortides culturals, més 
necessàries que mai. Aquest any, doncs, 
veniu al teatre a viure una experiència 
única!
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Infinitus

IMPOSSIBLE?

Frank

Aquell dia tèrbol que vaig 
sortir d’un cinema...

Teatro Caca.  
Dulce introducción al caos

El primer espectacle que se serveix de La caixa del Lliure 
vol explorar una pregunta complexa: què passa en un 
espai on tot és possible, on no existeix ni passat ni futur, 
on pots escollir entre possibilitats infinites? Infinitus és 
aquest espai ideal, i és més a prop del que et penses.

Els creadors de La caixa del Lliure en signen aquest 
tercer espectacle. Dues vides, dues històries: el mar 
i la terra. Totes dues sostenen la vida del planeta 
protagonitzades per dues guerreres que cuiden el 
medi on viuen.

La història de Franco explicada als infants a través 
de la dura vida dels cercles i els triangles en una 
dictadura de quadrats.

Revisió de la pel·lícula Les verges suïcides de 
Sofia Coppola 20 anys després de l’estrena, amb 
adolescents d’avui donant veu a les idealitzades i 
sexualitzades germanes Lisbon de Detroit.

La segona proposta de La caixa del Lliure segueix 
la màxima punk fes-t’ho tu mateix: jugarem amb els 
límits del teatre i de la representació en un univers de 
miniatures i objectes.

CREACIÓ I INTERPRETACIÓ 
Magda Puig Torres
DATES
03/11 – 07/11
LLOC
Montjuïc. Espai Lliure
CICLE
Inicial i mitjà

CREACIÓ I INTERPRETACIÓ 
David Espinosa 
DATES
10/11 – 14/11
LLOC
Montjuïc. Espai Lliure
CICLE
Mitjà i superior

CREACIÓ I INTERPRETACIÓ
Joan Baixas i Marina Baixas
DATES
17/11 – 21/11
LLOC
Montjuïc. Espai Lliure
CICLE
Infantil i inicial

CREACIÓ I DIRECCIÓ 
Clara Manyós i Xesca Salvà
DATES
05/02 – 13/02
LLOC
Montjuïc - altres espais
CICLE
Primària

AUTORIA 
Eleonora Herder 
DIRECCIÓ
Alícia Gorina
DATES
14/10 – 14/11
LLOC
Montjuïc. Sala Fabià Puigserver
CICLE
ESO i Batxillerat

ESPECTACLES RECOMANATS

N.E.V.E.R.M.O.R.E.

Casa

After All Springville

José y la Barcelona  
disidente

Aquest espectacle vol comprovar si la història del 
Prestige va ser alguna cosa més que una catàstrofe 
ecològica, si s’ha d’entendre com un avís d’allò que 
va venir després. 

Un relat intergeneracional sobre l’article 47 de la 
Constitució: “Tots els espanyols tenen dret a gaudir 
d’un habitatge digne i adequat”. Què és ser espanyol? 
Què és un habitatge digne i adequat? Què és casa?

Un salt cap a la imaginació més surrealista, un 
espectacle en el qual conflueixen les arts escèniques i 
plàstiques en un festival de personatges estrambòtics 
i paisatges plens d’humor. 

No sempre hem viscut al segle xxi: la Barcelona que 
habitava la dissidència transformista als anys vuitanta 
del segle passat era molt diferent de l’actual.

AUTORIA 
Lalinea
DRAMATÚRGIA I DIRECCIÓ 
Úrsula Tenorio
DATES
26/11 – 12/12
LLOC
Montjuïc. Espai Lliure
CICLE
Batxillerat

CREACIÓ 
Cross Border 
DRAMATÚRGIA I DIRECCIÓ 
Lucía Miranda
DATES
01/12 – 19/12
LLOC
Gràcia
CICLE
ESO i Batxillerat

IDEA I CREACIÓ
Grupo Chévere
DRAMATÚRGIA I DIRECCIÓ
Xron
DATES
07/01 – 16/01
LLOC
Montjuïc. Sala Fabià Puigserver
CICLE
ESO i Batxillerat

CONCEPTE I DIRECCIÓ 
Miet Warlop
DATES
28/04 – 30/04
LLOC
Gràcia
CICLE
ESO i Batxillerat
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Taller: Obrim la caixa!

Dossiers crítics

Procés de creació

Després de les funcions escolars dels tres espectacles 
per a La caixa del Lliure, ensenyarem als infants com 
funciona i podran jugar-hi i experimentar directament  
a partir de propostes dels artistes. 

Els Dossiers crítics són un material d’acompanyament 
dels espectacles que vol apropar la noció de la 
crítica teatral als infants i joves. No per formar crítics 
sinó per fomentar una actitud activa de l’espectador 
interessant d’incentivar relacionant els espectacles 
programats amb determinats aspectes del llenguatge 
escènic. Per als joves, es tracta que els ajudin a 
traspassar el simple “m’agrada” / “no m’agrada” 
–la cultura imperant de l’impuls del like– i que es 
preguntin per què un espectacle els avorreix, irrita, fa 
riure, fa plorar, fa pensar o envola la imaginació.

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.

HORARI
Després de la funció
DURADA
30’
PREU
Gratuït amb l’entrada
de l’espectacle
CICLE
Infantil i primària

ESPECTACLES
Infinitus
Teatro Caca. Dulce introducción 
al caos
IMPOSSIBLE?
Frank
Aquell dia tèrbol que vaig sortir 
d’un cinema de l’Eixample i vaig 
pensar en convertir-me en un om 
José y la Barcelona disidente
Casa
N.E.V.E.R.M.O.R.E.
After All Springville
PREU
Gratuït
CICLE
Infantil, primària i secundària

PROCESSOS
Understory (artistes residents)
AZKONATOLOZA (companyia 
resident)
HORARIS
Segons el procés de creació
PREU
Gratuït amb l’entrada  
de l’espectacle
CICLE
ESO i Batxillerat
TERMINI DE SOL·LICITUDS
30 de setembre
AFORAMENT
15 - 30 alumnes (segons els procés)

ACCIONS COMPLEMENTÀRIES A LES FUNCIONS

Entre bambolines!

El Lliure a les aules

Si veniu a veure un 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!

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

ESPECTACLES
Aquell dia tèrbol... i Frank 
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

© Sílvia Poch
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Activitats amb els  
centres educatius

© Arnau Macià

Aquest any, volem incloure a l’imaginari 
dels infants d’infantil i primària què és una 
caixa escènica i les seves possibilitats 
empàtiques i de coneixement. Que entrin 
a l’escenari fent-hi una mirada més 
polièdrica. I l’alumnat de secundària i 
batxillerat, volem fer-lo trepitjar l’escena i 
ser cocreador amb artistes professionals. 
Sempre, fent del teatre una eina 
d’aprenentatge.
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Creadors  
EN  
RESiDÈNCiA

INFANTIL I PRIMÀRIA ESO

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. Aquest any, l’artista 
en qüestió serà David Franch, que 
durà a terme el projecte Normal amb 
l’alumnat de l’Institut Escola Eixample.

La caixa del Lliure
Nova proposta per a educació infantil i 
primària (de 3 a 7 anys): es tracta d’una 
caixa que representa la caixa escènica 
d’un teatre i permet que els infants 
entrin a l’escenari a descobrir la varietat 
i la infinita diversitat del món, despertar 
els sentits, plantejar-se preguntes i 
investigar les possibilitats creatives 
del cos. El Lliure la proporcionarà a les 
escoles, amb un manual d’instruccions, 
i farà formació específica al professorat.

I engeguem la prova pilot per a la 
proposta a partir de 8 anys. En aquest 
cas, la caixa proporciona material 
divers que, acompanyat de la referència 
d’artistes teatrals universals, podrà 
generar múltiples propostes escèniques.

En la programació escènica d’aquesta 
temporada s’ofereixen tres espectacles 
per a La caixa del Lliure: Infinitus, Teatro 
Caca. Dulce introducción al caos i  
IMPOSSIBLE?.

© Arnau Macià

© Sílvia Poch

Escena Pilot 
ESO

Aquest projecte educatiu i artístic de l’Institut de 
Cultura, l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de 
Barcelona i el Teatre Lliure es basa en la cocreació 
d’un espectacle entre diferents centres educatius 
públics de Barcelona, sota el lideratge d’una direcció 
escènica professional. Enguany es treballarà amb 
l’alumnat i professorat dels instituts: 22@, Barri Besòs, 
Emperador Carles, Milà i Fontanals i Pedralbes. 

COPRODUCCIÓ
Institut de Cultura, Institut 
d’Educació de l’Ajuntament de 
Barcelona i Teatre Lliure
DATA
27/05 - 29/05
LLOC
Montjuïc. Espai Lliure
HORA
13.00 h i 17.00 h 
PREU
Gratuït

© Arnau Macià
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Pensant amb coses 
[Thinking with Things]
direcció Sodja Zupanc Lotker

LLIURE I UNIVERSITAT

WORKSHOP INTERNACIONAL

© DAMU Archive

El workshop internacional Pensant amb coses 
[Thinking with Things] proporcionarà als participants 
una mirada sobre els objectes, més enllà de les 
seves característiques i usos habituals. Explorarà 
la nostra convivència amb les coses (com ens 
influeixen, com ens guien, com les fem servir, com 
ens canvien, com ens orienten, etc.). S’investigaran 
noves maneres d’observar els estris per trobar-
hi diferents relacions que ens permetin explorar 
tècniques de teatre pensant en el material i en el 
diàleg que hi estableix l’artista. El material serà 
l’element que guiï el desenvolupament d’una 
representació. També s’abordaran noves possibilitats 
de relacionar-se amb el món, posant l’accent en 
una mirada més ecològica, cooperativa, intuïtiva i 
holística cap als objectes i la manera com ens hi 
relacionem. El taller consistirà en treballs pràctics i 
debats en grup, que articularan les nostres relacions 
amb els objectes a partir de l’experiència quotidiana 
i dels discursos teòrics existents.

PROFESSORAT
Cristina Maldonado
Serge von Arx
Sodja Zupanc Lotker
PARTICIPANTS
Alumnat procedent de DAMU,  
Institut de Teatre, ESMUC,  
Escola de Cuina Hofmann,   
EINA Centre Universitari  
de Disseny i Art de Barcelona
i Norwegian Theatre Academy
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure

DATES
18/10 - 24/10
LLOC
Montjuïc. Espai Lliure
MOSTRA PÚBLICA
24/10 a les 18.30 h
PREU
Gratuït
DURADA
Per determinar
IDIOMA
En anglès
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Bonus Track
creación y dirección Carol López
29/09 – 17/10. Gràcia
—
¿Llevamos la vida que quisiéra-
mos? Esta historia trata de lo que 
no nos decimos, de la necesidad 
de escucharnos, de los juicios que 
emitimos sobre los demás, de los 
sueños cumplidos (y los que no), del 
vértigo de romper para empezar de 
nuevo y de qué es la felicidad. Todo 
cambia a partir de los 50, cuando la 
realidad se impone. Una ojeada a la 
vida cargada de humor, melanco-
lía e ironía reflejando los deseos, 
miedos y inquietudes de un grupo 
de amigos. 

Aquell dia tèrbol que vaig sortir 
d’un cinema...
autoría Eleonora Herder
dirección Alícia Gorina
14/10 – 14/11. Montjuïc
—
La directora Alícia Gorina da voz 
a las cinco hermanas Lisbon, las 
protagonistas de la película Las 
vírgenes suicidas de Sofia Coppola. 
Con Joan Carreras y Mia Esteve al 
frente del reparto y cinco actrices 
adolescentes de hoy en día, nos 
acercamos a las zonas oscuras 
del misterio que rodea el suicidio 
colectivo de aquellas hermanas de 
un suburbio de Detroit, de belleza 
idealizada y altamente sexualizadas 
por los hombres que contaron su 
historia.

TRILOGIA DEL LAMENT
El polifacético autor, actor y director 
Jordi Oriol se ha adentrado en 
Shakespeare varias veces en 
colaboración con el director Xavier 
Albertí. Ahora reunimos en Gràcia la 
trilogía que pervierte tres tragedias 
shakespearianas con el recurso 
de la palabra como propio motor 
dramático. Estas tres piezas son 
una personal relectura de Hamlet, La 
tempestad y Macbeth.

La caiguda d’amlet
(o la caiguda de l’ac)
a partir de Hamlet
autoría Jordi Oriol
dirección Xavier Albertí
Indi Gest
22/10 – 24/10. Gràcia
—
El de Hamlet es un monólogo en ver-
so que se centra en el momento en 
el que este personaje se aísla y toma 
conciencia de su conciencia. Cuando 
se encuentra solo frente a su destino. 
Condenado a la libertad. Un ser que 
lucha por existir, intentando definirse, 
delimitarse. Que desea ser lo que no 
ha heredado, lo que es suyo y solo 
suyo. Algo en Hamlet se precipita. Es 
la caída de la hache: la letra que está 
pero no existe.

L’Empestat
a partir de La tempestad
autoría Jordi Oriol
dirección Xavier Albertí
Indi Gest
22/10 – 24/10. Gràcia
—
Caliban, solo y aislado de nuevo 
después de la tormenta, vuelve a ser 
dueño de su pequeño reino, pero ha 
sido infectado por la plaga del len-
guaje, que solo le sirve para evocar 
el mundo que lo ha traicionado; un 
universo apestado. Un espectáculo 
concebido como un trabajo acústico, 
en el que el texto y la música (La 
tempestad de Beethoven interpreta-
da en directo) juegan un mismo papel 
para contagiarnos de su gusto rítmi-
co, poético, gramático, dramático.

La mala dicció
a partir de Macbeth
autoría Jordi Oriol
dirección Xavier Albertí
Indi Gest
27/10 – 14/11. Gràcia
—
Nos encontramos bajo los efectos 
de un hechizo, cegados por el 
capitalismo actual entre lo de arriba y 
lo de abajo, entre el bien y el mal que 
nos ofrecen el poder y la ilusión de 
libertad. Dominados y eternamente 
insatisfechos, abusamos del poder 
y excedemos de autoridad creando 
innumerables crímenes que han lle-
vado al mundo al borde del colapso. 
Con el mundo natural destruido, nos 

queda el del lenguaje. Nos han echa-
do encima una maldición por haber 
llevado la mano a la adicción. Una 
alegoría sobre el poder de la palabra 
y el delirio de la imaginación.

LA CAIXA DEL LLIURE
La caixa del Lliure es una reproduc-
ción en pequeña escala de la caja 
escénica de un teatro. Siguiendo la 
filosofía de los antiguos teatrinos, los 
niños y niñas así como los artistas 
invitados pueden expresarse según 
el teatro de sombras, de títeres y de 
performance. 
Tres teatralidades que se barajarán 
en el Espai Lliure en los espectá-
culos de Magda Puig Torres, David 
Espinosa y Joan Baixas y Marina 
Baixas, una para cada franja de edad 
de los ciclos de educación infantil y 
primaria, en funciones escolares (con 
un taller después de la función) y en 
funciones generales los fines  
de semana.

Infinitus
creación e interpretación  
Magda Puig Torres
03/11 – 07/11. Montjuïc
—
En Infinitus se plantea qué ocurre en 
un espacio en el que todo es posible, 
en el que no existí pasado ni futuro, 
en el que existen posibilidades 
infinitas para decidir lo que se quiere 
hacer. Este espacio ideal está más 
cerca de lo que cree y tiene mucho 
más que decir de lo que cree. En él 
conviven ahora el surrealismo y el 
realismo, y le puede parecer que está 
en el otro lado del espejo de Alicia. 
Pero esta vez no hay ningún espejo. 
Sencillamente lo tiene justo delante.

Teatro Caca.  
Dulce introducción al caos
creación e interpretación  
David Espinosa
10/11 – 14/11. Montjuïc
—
Esta pieza es un tutorial infantil 
sobre las artes escénicas híbridas, 
artes vivas o nuevos lenguajes. El 
espectáculo, muy lúdico y lleno de 
ironía y humor, gira alrededor de la 
idea de teatro y representación, y de 
la rotura de sus límites. Y es, a su 
vez, una crítica general al mundo del 
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arte, un juguete artesanal que sigue 
la máxima punk del hazlo tú mismo. 
Espinosa ha ido sustituyendo la 
presencia física del actor por objetos 
en miniatura.

IMPOSSIBLE?
creación e interpretación  
Joan Baixas y Marina Baixas
17/11 – 21/11/. Montjuïc
—
Un espectáculo de objetos y paisa-
jes, creado por Joan y Marina Baixas 
(los diseñadores de La caja del Lliu-
re), nos muestra cómo hacer posible 
lo imposible, la importancia de cuidar 
de la Tierra y del lugar en el que 
vivimos y cómo se puede hacer un 
cambio desde un mismo. Llegamos 
a ello a través de la historia de Afroz 
Shah, un hombre de Bombay que re-
coge desechos en la playa, y de Julia 
Butterfly, una chica que se instala en 
un árbol durante dos años para evitar 
que lo talen. Ambos representan el 
mar y la tierra: la vida del planeta.

L’oncle Vània
de Anton Chéjov
dirección Oskaras Koršunovas
18/11 – 19/12. Montjuïc
—
Primera parada de la ruta por el 
teatro del Este de esta temporada. El 
director lituano Oskaras Koršunovas 
monta Tío Vania de Anton Chéjov con 
un equipo catalán. Una coproduc-
ción con Temporada Alta para el 
apocalipsis interior de los personajes 
del autor ruso: el tedio, la vida des-
perdiciada, el amor no correspondido 
y el trabajo, siempre inacabable.

José y la Barcelona disidente
autoría Lalinea
dramaturgia y dirección  
Úrsula Tenorio
26/11 – 12/12. Montjuïc
—
A partir de la vida de José Tenorio, 
este espectáculo se adentra en la 
disidencia del transformismo de los 
años 70 y 80 del siglo xx. Lalinea 
fue compañía residente la pasada 
temporada y nos mostró el proceso 
de creación del espectáculo, que 
culminó en el Grec 2021 Festival de 
Barcelona. Ahora, vuelve al Lliure.

Casa
creación Cross Border
dramaturgia y dirección  
Lucía Miranda
01/12 – 19/12. Gràcia
—
La formación Cross Border celebra 
sus 10 años sobre el escenario, 
realizando propuestas de teatro 
comunitario, presentando una obra 
de teatro documental verbatim sobre 
algo tan sencillo y complejo como la 
palabra casa. A partir del artículo 47 
de la Constitución, se preguntan qué 
significa casa: qué es, qué representa 
y cómo la gentrificación, la migra-
ción, la crisis económica, la crisis 
de los refugiados y el feminismo 
han cambiado su significado en los 
últimos 10 años.

La guerra dels mons
de H. G. Wells
adaptación y dirección Atresbandes
13/12. Montjuïc. Lliure online
—
La compañía Atresbandes, formada 
por Mónica Almirall Batet, Albert 
Pérez Hidalgo y Miquel Segovia 
Garrel, lanza una nueva mirada a este 
clásico de ciencia ficción sobre la 
invasión extraterrestre de la Tierra. 
Su propuesta recupera la visión 
medioambiental de la novela de H. 
G. Welles de 1898, que defensa el 
sentido de ecosistema biológico del 
planeta. Esta función única se emitirá 
en streaming como teatro radiofónico 
a través de la plataforma Lliure onli-
ne, donde podrá escucharse hasta 
finales de temporada

Misericordia
texto y dirección Emma Dante
Compagnia Sud Costa Occidentale
28/12 – 30/12. Montjuïc
—
De la directora siciliana Emma Dante, 
llega al Lliure uno de los éxitos del 
último festival de Aviñón. Una copro-
ducción del Piccolo Teatro de Milán y 
la Compagnia Sud Costa Occidenta-
le sobre la maternidad, el nacimiento 
de la propia identidad y la violencia 
de género. Una fábula contemporá-
nea con dulzura y brutalidad, humor 
y solemnidad, y un homenaje a las 
mujeres y a las madres.

Mazùt
creación y dirección  
Blaï Mateu Trias  
y Camille Decourtye
Baró d’evel
29/12 – 16/01. Gràcia
—
Dos seres salen a buscar a su 
animal interior porque la Humanidad 
les supera y quieren reencontrar sus 
primeras sensaciones: buscan los 
rincones de la cotidianidad, con las 
puertas abiertas hacia los orígenes.
Devolvemos a los escenarios una 
obra imprescindible para entender 
la evolución escénica de la com-
pañía Baró d’evel, creada por Blaï 
Mateu Trias y Camille Decourtye 
e interpretada ahora por Marlène 
Rostaing y Julien Cassier.

N.E.V.E.R.M.O.R.E.
idea y creación Grupo Chévere
dramaturgia y dirección Xron
07/01 – 16/01. Montjuïc
—
La formación gallega Grupo Ché-
vere, con 30 años de experiencia, 
quiere comprobar si la inmensa 
marea negra que provocó el 
hundimiento del petrolero liberiano 
Prestige frente a las costas gallegas 
en noviembre de 2020 fue algo 
más que una catástrofe ecológica, 
siguiendo el sólido compromiso so-
cial, político y cultural que la define.

Proyecto IT Teatre  
con Fabrice Murgia
27/01 – 06/02. Gràcia
—
Por segunda temporada consecuti-
va, el Lliure acoge y coproduce con 
el Institut del Teatre de la Diputació 
de Barcelona el espectáculo anual 
del proyecto IT Teatre. En esta 
ocasión asume la dirección el belga 
Fabrice Murgia, director del Théâtre 
National Wallonie-Bruxelles.
Es voluntad de ambas instituciones 
dar voz y paso a los escenarios 
profesionales a los graduados de 
artes escénicas que integran el 
proyecto IT Teatre, y ofrecerles la 
oportunidad de interactuar con ar-
tistas representativos de la escena 
europea actual.
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Katharsis
observación – escucha –  
reconocimiento – juicio
19/01 – 30/01. Montjuïc
—
¿Qué nos define?
Esta es la pregunta que centra la edi-
ción de Katharsis 2022, siempre unida 
al origen de este programa especial 
con el que ponemos en cuestión 
constantemente qué es teatro.
Al preguntárnoslo, nos replanteamos 
qué somos como seres humanos 
y ciudadanos. Los límites que nos 
rodean nos definen y nos dan forma 
política, humana, social, cultural y 
artística, pese a que algunas defini-
ciones no sean de nuestro agrado y 
nos obliguen a transformarnos desde 
esos márgenes. En estos límites 
encontraremos a artistas que, desde 
la historia, la memoria colectiva e 
incluso la fisonomía, cruzan líneas 
que nos llevan a replantear lo que 
somos, de dónde venimos y hacia 
dónde vamos.

Los figurantes
dramaturgia y dirección Nico Jongen
Ça Marche
10/02 – 13/02. Gràcia
—
La compañía Ça Marche, encabe-
zada por Nico Jongen, nos presenta 
su juego escénico. Un juego 
aparentemente inocente que, bajo 
su aspecto naif, mantiene la pro-
fundidad de antiguos ritos, con sus 
normas y tabús. Como los cuentos 
que nos han sido legados. Quienes 
juegan en escena son niñas y niños, 
ocupando un espacio de libertad. 
Juegan sin descanso, son creadores 
imparables. Nosotros, los adultos y 
espectadores de la función, estamos 
invitados a mirar.

Frank
adaptación del cuento homónimo  
de Ximo Abadía
creación y dirección  
Clara Manyós y Xesca Salvà
05/02 – 13/02. Montjuïc
—
Retomamos la historia de Francisco 
Franco contada a los niños: ¿cómo 
es vivir en una dictadura de cuadra-
dos en la que los triángulos y los cír-

culos sufren la falta de libertad? Un 
ejercicio de memoria y de reflexión 
sobre las dinámicas que parte del 
libro ilustrado de Ximo Abadía Frank. 
La increíble historia de una dictadura 
olvidada (XIX Premi Llibreter 2018).

Terra baixa
de Àngel Guimerà
dirección Roger Bernat
18/02 – 06/03. Gràcia
—
Roger Bernat pone en cuestión 
algunas de las máximas del teatro: 
la huidiza realidad y la intransferible 
autoría del artista. Nada mejor que 
un montaje de referencia del Teatre 
Lliure –la producción de Terra baixa 
dirigida por Fabià Puigserver en 
1990– para hablar de reproducción, 
repetición, original y copia en teatro. 

Crim i càstig
de Fiodor Dostoyevski
adaptación y dirección Pau Carrió
23/02 – 03/04. Montjuïc
—
El director Pau Carrió lleva a escena 
la novela del escritor ruso Fiódor 
Dostoyevski. Un carrusel titánico 
de acciones y emociones en la fina 
línea entre la bondad y la maldad, la 
inocencia y la perversidad, exploran-
do los límites de la ética y la moral. 
Y con Pol López en el papel de 
Raskólnikov.

A la recerca del temps perdut
de Marcel Proust
adaptación Josep Maria Pinto
dirección Jordi Bosch
14, 21 y 28/03, 11/04, 9, 16 i 23/05. 
Montjuïc
—
En ocasión del centenario de En 
busca del tiempo perdido, la novela 
más emblemática de Marcel Proust, 
ofrecemos siete recitales (uno por 
cada uno de los siete volúmenes 
que forman la obra) a partir de la 
traducción y selección de textos 
de Josep Maria Pinto. Las sesiones 
contarán con Clàudia Benito, Jordi 
Boixaderas, Mario Gas y Emma 
Vilarasau, bajo la dirección de Jordi 
Bosch, y con el acompañamiento de 
piano y violín. Escrita entre 1908 y 

1922, la obra de Proust funda, junto 
con Ulises de James Joyce, la nueva 
narrativa del siglo xx y trastoca de un 
modo irreversible la forma de narrar 
el tiempo y el espacio. 
El audio de las siete sesiones se 
emitirá en streaming a través de la 
plataforma Lliure online.

Síndrome de gel
autoría Clàudia Cedó
dirección Xicu Masó
23/03 – 24/04. Gràcia
—
A semejanza de El metge de Lampe-
dusa, Xicu Masó vuelve a adentrarse 
en la crisis migratoria hacia Europa, 
ahora acompañado por Clàudia 
Cedó. Este proyecto parte del estu-
dio de la médica Elisabeth Hultcrantz 
sobre la ‘síndrome de la resignación’, 
observada ya en Suecia en los años 
90 del siglo xx, que afecta a niños 
y jóvenes procedentes del Este, de 
Siria y, particularmente, a la minoría 
religiosa yazidí. Una enfermedad que 
lleva al letargo a quien la sufre, en 
respuesta al trauma del desarraigo.

ARTISTAS RESIDENTES 
Understory 
creación Xesca Salvà  
y Marc Villanueva Mir
30/03 – 03/04 y 15/06 – 19/06. 
Montjuïc
—
Los artistas residentes de esta tem-
porada, en el marco de las ayudas 
a la creación Carlota Soldevila, son 
Xesca Salvà y Marc Villanueva Mir. 
Su propuesta, formada por varias 
experiencias en torno a las formas de 
vida no humanas y de todo aquello 
que sostiene la vida sin que seamos 
conscientes de ello, se presentará 
en dos sesiones de puertas abiertas, 
una en marzo y otra en el junio.

Imitation of Life
de Kata Wéber
dramaturgia Soma Boronkay
dirección Kornél Mundruczó
Proton Theatre
07/04 – 09/04.Montjuïc
—
Para cumplir la voluntad testamenta-
ria de un difunto, un hombre llega a 
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un piso de Budapest para expulsar a 
la mujer soltera que vive en él, pero 
un giro inesperado le impide llevar a 
cabo su plan.
El director Kornél Mundruczó y su 
compañía Proton Theatre llevan a 
escena la historia de este desahucio. 
Los giros de realismo mágico carac-
terísticos de este director húngaro 
acaban configurando un reflejo muy 
detallado de nuestra sociedad y de 
las relaciones que establecemos en-
tre humanos. Un espectáculo poético 
y político basado en hechos reales.

SHOCK 1 y 2
texto Albert Boronat, Andrés Lima, 
Juan Cavestany y Juan Mayorga 
dramaturgia Albert Boronat  
y Andrés Lima
dirección Andrés Lima

El Cóndor y el Puma
13, 14 y 17/04. Montjuïc
—
Doble programa inspirado en La 
doctrina del shock de Naomí Klein. 
Dirigido por Andrés Lima, el primer 
espectáculo, El Cóndor y el Puma, es 
el resultado de la investigación teatral 
sobre un hecho histórico, el golpe de 
estado del General Pinochet sobre 
el gobierno de Salvador Allende. Un 
teatro-documental que representa la 
historia, pero para conocerla desde 
la emoción, firmado algunos de los 
mejores dramaturgos españoles de 
los últimos años.

La tormenta y la guerra
15, 16 y 17/04. Montjuïc
—
La tormenta y la guerra comienza 
en los años 80 con la revolución 
neoconservadora dirigida en Europa 
por Margaret Thatcher y en EE.UU. 
por Ronald Reagan, y culmina en 
el primer gran choque del siglo xxi: 
la guerra de Irak, de la que todos 
fuimos partícipes. Porque el choque 
trata de esto, de reflexionar sobre 
hasta qué punto somos corresponsa-
bles de nuestra historia, de nuestros 
choques, de nuestros golpes, de 
nuestra violencia.

Lengua madre
texto y dirección Lola Arias
21/04 – 08/05. Montjuïc
—
¿Qué significa la palabra madre? 
¿Hay que ser una mujer para ser 
madre? ¿Hay que ser madre para 
ser una mujer? ¿Ser madre es una 
decisión? ¿De quién? ¿Hay solo 
una manera de serlo? En esta nueva 
ola feminista mundial, el derecho a 
decidir cuándo y cómo ser madre 
está en disputa, y la dramaturga 
y directora Lola Arias presenta un 
trabajo de investigación escénica 
que abarca todos los aspectos de 
la maternidad. Un proyecto que ha 
transitado por varios colectivos de 
varias edades, dentro y fuera del pa-
trón heteropatriarcal, entre Bolonia, 
Madrid y Barcelona.

After All Springville
concepto y dirección Miet Warlop
28/04 – 30/04. Gràcia
—
Vuelve al Lliure Miet Warlop, una de 
las creadoras más vanguardistas 
del momento en las artes en vivo. 
Y lo hace con un espectáculo que 
hace explotar el imaginario de otro 
espectáculo suyo, Springville. En 
el escenario, de una casa sale una 
humareda de colores. De ella sale un 
hombre de color verde llevando una 
bolsa de basura y la deja fuera. La 
casa es una cama elástica, un tram-
polín para la imaginación. ¿Estamos 
preparados para el salto  
a lo desconocido?

COMPAÑíA RESIDENTE
AZKONATOLOZA
autoría y dirección Laida Azkona 
Goñi y Txalo Toloza-Fernández
04/05 – 22/05/. Montjuïc
—
Uno de los aspectos principales a la 
hora de elegir la compañía residente 
del Teatre Lliure de la Temporada 
21/22 es la voluntad de acompañar 
a los creadores en un momento de 
inicio de una nueva etapa creativa. 
En esta ocasión, la compañía elegida 
es AZKONATOLOZA, que abre una 
nueva etapa tras centrarse los últi-
mos años en la creación y exhibición 
de su Trilogía Pacífico. El proceso 

creativo que desarrolle en el Lliure 
se podrá ver durante algunos días.

Il cielo non è un fondale
creación y dirección Daria Deflorian 
y Antonio Tagliarini
05/05 – 07/05. Gràcia
—
Antonio cuenta que ha soñado con 
Daria y que, en el sueño, fingía no 
conocerla. A partir de este gesto nace 
una rítmica de sentimientos contra-
dictorios entre el no reconocimiento 
y el encuentro. Una performance 
baile entre el espacio onírico real y el 
espacio de sueño que ofrece el teatro 
de la compañía italiana Deflorian/Ta-
gliarini, que ha triunfado ya en varias 
ciudades de Europa.

Proyecto original  
de Anna Karasińska
25/05 – 19/06/. Gràcia
—
La joven directora polaca Anna 
Karasińska, vinculada al Nowy Teatr 
de Varsovia, debutó en 2015 con 
Evelina s Crying, un espectáculo 
metateatral cargado de humor. 
Desde entonces, su trayectoria ha 
sido fulgurante, tanto en cine como 
en teatro. Por este motivo, estará 
en la Temporada 21/22 del Lliure 
con una propuesta de creación muy 
poco convencional.

Les tres germanes
de Anton Chéjov
adaptación Marc Artigau,  
Cristina Genebat y Julio Manrique
dirección Julio Manrique
26/05 – 19/06. Montjuïc
—
Vuelven Les tres germanes de 
Chéjov con dirección de Julio 
Manrique, Premio de la Crítica 2020 
al mejor espectáculo. La historia de 
esta familia de vida insatisfecha y 
decadente, tamizada del individua-
lismo del siglo xxi, en el que Moscú 
sigue siendo el símbolo del ideal, 
destino deseado de unos perso-
najes atrapados en una burbuja, 
anhelando un mundo nuevo que ya 
despunta, cuyo anhelo es trasla-
dado a un contexto más cercano a 
nuestra realidad.
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Bonus Track
created and directed by Carol López
09/29 – 10/17. Gràcia
—
Do we lead the life we would like to 
lead? This story is about the things 
we don’t tell ourselves, about the 
need to listen to each other, about 
the judgements we make about 
other people, about the delirium of 
breaking up to start again, and about 
thinking about what happiness is. 
Everything changes from the age of 
50, when reality prevails. A look at 
life full of humour, melancholy and 
irony reflecting the desires, fears and 
concerns of a group of friends.

Aquell dia tèrbol que vaig sortir 
d’un cinema...
script written by Eleonora Herder
directed by Alícia Gorina
14/10 – 14/11. Montjuïc
—
The director Alícia Gorina gives 
a voice to five Lisbon sisters, the 
central characters in Sofia Coppola’s 
film The virgin suicides. With Joan 
Carreras and Mia Esteve leading 
the cast and five teenage actres-
ses nowadays, we look at the dark 
areas of the mystery surrounding the 
collective suicide of those sisters in 
a Detroit suburb, with an idealised 
beauty and highly sexualised by the 
men who told their story.

TRILOGIA DEL LAMENT
[THE LAMENT TRILOGY]
The multifaceted author, actor and 
director Jordi Oriol has worked with 
Shakespeare’s texts several times in 
collaboration with the director Xavier 
Albertí. Now in Gràcia we bring to-
gether the trilogy that corrupts three 
Shakespearean tragedies with the 
use of the word as its own dramatic 
engine. Those three plays are a 
personal re-reading of Hamlet, The 
Tempest and Macbeth.

La caiguda d’amlet
[The fall of Amlet]
based on Hamlet
written by Jordi Oriol
directed by Xavier Albertí / Indi Gest
10/22 – 10/24. Gràcia
—

Hamlet’s monologue is one in verse 
which focuses on the moment when 
he becomes isolated and self-cons-
cious. The moment when he finds 
himself alone, facing his destiny. 
Condemned to freedom. The being 
that struggles to exist, trying to define 
itself, to delimit itself; to be what he 
has not inherited, what is his and only 
his. Something in Hamlet acts hastily. 
It is the fall of the H: the letter that is 
there, but does not exist.

L’Empestat
based on The Tempest
written by Jordi Oriol
directed by Xavier Albertí
Indi Gest
10/22 – 10/24. Gràcia
—
Caliban, alone and isolated again 
after the storm, once again becomes 
the master of his little kingdom, but 
he has been infected by the plague 
of language, which he can only use 
to evoke the world that has betrayed 
him, an infected universe. This 
performance was conceived as an 
acoustic piece, in which the text and 
music (Beethoven’s Tempest Sonata 
performed live) play the same role, 
filling us with their rhythmic, poetic, 
grammatical and dramatic flavour.

La mala dicció
[Poor diction]
based on Macbeth
written by Jordi Oriol
directed by Xavier Albertí
Indi Gest
10/27 – 11/14. Gràcia
—
We are bewitched by a spell, blinded 
by capital - today’s isthmus between 
the top and the bottom, between 
good and evil - which offers us the 
power and the illusion of freedom. 
Dominated and eternally dissatisfied, 
we abuse power and exceed autho-
rity by creating countless crimes that 
have brought the world to the brink of 
collapse. Now that the natural world 
has been destroyed, we are left with 
the world of language. We have been 
cursed because of the harm we have 
done to our language. An allegory 
about the power of the word and the 
delirium of the imagination.

LA CAIXA DEL LLIURE
[THE STAGE AT THE LLIURE] 
La caixa del Lliure is a small-scale 
reproduction of a theatre’s stage box. 
Following the philosophy of the old 
theatres, children as well as invited 
artists can express themselves 
according to the theatre of shadows, 
puppets and performance.
Three theatrical events to be held at 
the Espai Lliure in the shows of Mag-
da Puig Torres, David Espinosa and 
Joan Baixas and Marina Baixas, one 
for each age group in the nursery and 
primary education cycles, in school 
sessions (with a workshop after the 
performance) and in general sessions 
on weekends.

Infinitus
created and performed by  
Magda Puig Torres
11/03 – 11/07. Montjuïc
—
Infinitus looks at what happens in a 
space where everything is possible, 
where there is no past or future, 
where you have infinite possibilities 
to decide what you want to do. This 
ideal space is closer than you think, 
and you have a lot more to say 
there than you think. It contains both 
surrealism and realism, and you may 
think that you have gone through Ali-
ce’s looking glass. But this time there 
is no looking glass. You simply have 
it in front of you, within reach.

Teatro Caca.  
Dulce introducción al caos
[Poo Theatre.  
Sweet introduction to chaos]
created and performed by  
David Espinosa
10/11 – 14/11. Montjuïc 
—
This play is a tutorial for children on 
the hybrid performing arts, living arts 
and new languages, through David 
Espinosa’s play. The show, which 
is comical with large doses of irony 
and humour, revolves around the 
idea of theatre and performance, and 
breaking its boundaries. At the same 
time, it is a general critique of the art 
world, a hand-made toy that follows 
the punk ethos of do it yourself. 
Espinosa has replaced the actor’s 
physical presence with the use of 
miniatures objects.
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IMPOSSIBLE?
created and performed by  
Joan Baixas and Marina Baixas
11/17 – 11/21. Montjuïc
—
A show featuring objects and 
landscapes, created by Joan and 
Marina Baixas (the designers of La 
caixa del Lliure [The stage at the 
Lliure]), shows us how to make the 
impossible possible, how important it 
is to take care of the Earth and where 
we live, and how making a change 
with oneself as the starting point is 
possible. We reach that point through 
the story of Afroz Shah, a man from 
Bombay who picks up rubbish on the 
beach, and Julia Butterfly, a girl who 
climbs up on a tree for two years to 
prevent it from being cut down. Both 
represents the sea and the land, the 
life of the planet.

L’oncle Vània
[Uncle Vanya]
by Anton Chekhov
directed by Oskaras Koršunovas
18/11 – 19/12. Montjuïc
—
First stop on the route to the theatre 
of the East this season. Lithuanian 
director Oskaras Koršunovas stages 
Anton Chekhov’s Uncle Vanya with 
a Catalan team. It is a co-production 
with Temporada Alta festival for the 
inner apocalypse of the Russian 
author’s characters: boredom, a 
wasted life, unrequited love and 
work, always endless.

José y la Barcelona disidente
[José and the dissident Barcelona]
written by Lalinea
script written and directed by  
Úrsula Tenorio
11/26 – 12/12. Montjuïc
—
Based on the story of José Tenorio, 
this play this show delves into the dis-
sidence of transformism in the 1970s 
and 1980s. Lalinea was a resident 
company last season, and showed 
us the process involved in creating its 
performance, which it culminated at 
the Grec 2021 Festival in Barcelona. 
Now it returns to the Lliure.

Casa
[House]
created by Cross Border
script written and directed by
Lucía Miranda 
12/01 – 12/19. Gràcia
—
The Cross Border group has celebra-
ted ten years on stage by doing theatre 
by, with and for the community. We 
present a sample of their work: a docu-
mentary theatre play verbatim on so-
mething as simple and complex as the 
word house. Starting from article 47 of 
the Constitution, they ask what house 
means: what it is, what it represents 
and how gentrification, migration, the 
economic crisis, the refugee crisis and 
feminism have changed their meaning 
in the last 10 years.

La guerra dels mons 
[The war of the worlds]
by H.G. Wells
adapted and directed by Atresbandes
12/13. Montjuïc. Lliure online
—
The company Atresbandes, con-
sisting of Mònica Almirall Batet, 
Albert Pérez Hidalgo and Miquel 
Segovia Garrel, takes a new look at 
this science fiction classic about the 
invasion of Earth by aliens. His propo-
sal recovers the environmental vision 
of the 1898 novel by H. G. Welles, 
which defended the planet’s sense of 
biological ecosystem.
This unique feature will be streamed 
as a radio drama via the Lliure online 
platform, where it can be heard until 
the end of the season.

Misericordia
text and address Emma Dante
Compagnia Sud Costa Occidentale
28/12 - 30/12. Montjuïc
—
From the Sicilian director Emma 
Dante, comes to the Lliure one of the 
successes of the last Avignon festival. 
A co-production by the Piccolo Teatro 
in Milan and the Compagnia Sud 
Costa Occidentale on motherhood, 
the birth of identity and gender 
violence. A contemporary fable with 
sweetness and brutality, humour and 
solemnity, and a tribute to women 
and mothers.

Mazùt
created and directed by Blaï Mateu 
Trias and Camille Decourtye
Baro d’evel
12/29 – 01/16. Gràcia
—
Two beings go in search of their 
inner animal because Humanity is 
too much for them and they want 
to rediscover their first sensations: 
they are seeking the hidden corners 
of everyday life, with the doors open 
to its origins. 
We return to a play that is essential 
for understanding the theatrical 
development of the company Baro 
d’evel, created by Blaï Mateu Trias 
and Camille Decourtye and now 
performed by Marlène Rostaing and 
Julien Cassier.

N.E.V.E.R.M.O.R.E.
conceived and created by 
Grupo Chévere
script written and directed by Xron
01/07 – 01/16. Montjuïc
—
The Galician company Grupo Ché-
vere, with 30 years of experience, 
wants to find out whether the 
immense oil slick that led to the 
sinking of the Liberian oil tanker 
Prestige off the Galician coast in 
November 2020 was something 
more than an ecological catastro-
phe, based on the robust social, 
political and cultural commitment 
that defines the group. 

Proyecto IT Teatre 
con Fabrice Murgia
[IT Teatre project 
with Fabrice Murgia]
01/27 – 02/06. Gràcia
—
For the second consecutive season, 
the Lliure is hosting and co-pro-
ducing the annual show by the IT 
Teatre project with the Barcelona 
Provincial Council Theatre Institute. 
This time round, the director is 
Belgium’s Fabrice Murgia, the 
director of the Théâtre National 
Wallonie-Brussels.
The two institutions aim to give 
a voice and the opportunity for 
access to the professional stage 
to the performing arts graduates 
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seven volumes that make up the 
work) based on Josep Maria Pinto’s 
translation and selection of texts. 
The sessions will feature Clàudia 
Benito, Jordi Boixaderas, Mario Gas 
and Emma Vilarasau, directed by 
Jordi Bosch, and accompanied by 
piano and violin. Proust’s novel was 
written between 1908 and 1922, and 
with James Joyce’s Ulysses, was the 
cornerstone of the new narrative of 
the twentieth century, and irreversibly 
transformed the way time and space 
are narrated. 
The audio of the seven performances 
will be streamed on the Lliure’s online 
platform.

Síndrome de gel
[Ice syndrome]
written by Claudia Cedó
directed by Xicu Masó
23/03 – 24/04. Gràcia
—
As he did with El metge de Lampedu-
sa [The doctor of Lampedusa], Xicu 
Masó once again focuses on the 
Europe migrant crisis, accompanied 
this time around by Clàudia Cedó. 
This project is based on Dr Elisabeth 
Hultcrantz’s study on ‘resignation sy-
ndrome’, which has been reported in 
Sweden since the 1990s, and affects 
children and young people from the 
East, Syria and the Yazidi religious 
minority in particular. The illness 
leads to lethargy as a response to the 
trauma of being uprooted.

ARTISTAS RESIDENTES 
Understory 
created by Xesca Salvà
and Marc Villanueva Mir
03/30 – 04/03 and 06/15 – 06/19. 
Montjuïc
—
This season’s resident artists recei-
ving the Carlota Soldevila Creation 
Grants are Xesca Salvà and Marc Vi-
llanueva Mir. Their project, consisting 
of various experiences based around 
non-human life forms and everything 
that sustains life without us being 
aware of it, will be presented in two 
open door sessions – one in March 
and the other in June.

We return to the story of Francisco 
Franco, told to children: what is 
lifelike in a dictatorship of squares, 
where triangles and circles are not 
free? This is an exercise in memory, 
and a reflection on the dynamics of 
dictatorship, based on Ximo Abadía’s 
illustrated book entitled Frank. La 
increïble història d’una dictadura 
oblidada. [Frank. The incredible story 
of a forgotten dictatorship], which 
was awarded the XIX Booksellers’ 
Award in 2018.

Terra baixa [Lowland]
by Àngel Guimerà
directed by Roger Bernat
02/18 – 03/06. Gràcia
—
Roger Bernat questions some of the 
maxims of the theatre: the elusive 
reality and the non-transferable au-
thorship of the artist. There is nothing 
better than a reference production of 
the Teatre Lliure –Terra baixa directed 
by Fabià Puigserver in 1990– to 
talk about reproduction, repetition, 
original and copy in theatre.

Crim i càstig
[Crime and punishment]
by Fyodor Dostoevsky
adapted and directed by Pau Carrió
02/23 – 04/03. Montjuïc
—
The director Pau Carrió brings the 
Russian writer Fyodor Dostoevsky’s 
novel to the stage. It is a titanic 
carousel of actions and emotions on 
the fine line between good and evil, 
innocence and perversity, explo-
ring the boundaries of ethics and 
morality. With Pol López in the role of 
Raskolnikov.

A la recerca del temps perdut
[In Search of Lost Time]
by Marcel Proust
adapted by Josep Maria Pinto
directed by Jordi Bosch
14, 21 and 03/28, 04/11, 9, 16 .and 
05/23. Montjuïc
—
To mark the centenary of In Search 
of Lost Time, Marcel Proust’s most 
emblematic novel, we offer you 
seven recitals (one for each of the 

involved in the IT Teatre project, and 
offer them the opportunity to interact 
with leading artists on the current 
European scene.

Katharsis
observation – listening –  
recognition – judgement
01/19 – 01/30. Montjuïc
—
What defines us?
That is the question that is the focus 
of the 2022 edition of Katharsis, 
always associated with the origins 
of this special programme, in which 
we constantly ask ourselves what 
theatre is.
Asking it ourselves means asking our-
selves what we are as human beings 
and citizens. The boundaries that 
surround us create forms that define 
us politically, humanly, socially, cultu-
rally or artistically, even though we do 
not like some definitions, and we look 
for ways to change them from the 
fringes. This Katharsis features artists 
who use history, collective memory 
and even appearance to cross lines 
that make us rethink where we come 
from and where we are going.

Los figurantes [The extras]
script written and directed by 
Nico Jongen / Ça Marche
02/10 – 02/13. Gràcia
—
The company Ça Marche, led by 
Nico Jongen, brings a unique project 
performed by children to the stage. 
A seemingly innocent game that, 
under its naive aspect, maintains the 
depth of ancient rites, with its rules 
and taboos. Like the stories that have 
been bequeathed to us. Those who 
play on stage are children, occupying 
a space of freedom. They play tire-
lessly, they are unstoppable creators. 
We, the adults and spectators of the 
show, are invited to watch.

Frank
an adaptation of the eponymous 
story by Ximo Abadía
created and directed by  
Clara Manyós and Xesca Salvà
02/05 – 02/13. Montjuïc
—
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shocks, our coups, our violence.

Lengua madre [Mother tongue]
written and directed by Lola Arias
04/21 – 05/08. Montjuïc
—
What does the word mother mean? 
Do you have to be a woman to be a 
mother? Do you have to be a mother 
to be a woman? Is being a mother a 
decision? Is there only one way to be 
one? In this new international wave 
of feminism, the right to decide when 
and how to be a mother is a subject 
for discussion. The playwright and di-
rector Lola Arias presents a piece of 
theatrical research that deals with all 
aspects of motherhood. This project 
has travelled with various groups of 
various ages inside and outside the 
heteropatriarchal norm, in Bologna, 
Madrid and Barcelona.

After All Springville
concept and direction Miet Warlop
04/28 – 04/30. Gràcia
—
Miet Warlop, one of today’s leading 
avant-garde performing artists, 
returns to the Lliure. She is back with 
a show that explodes the imagery 
of another of her shows, Springville. 
On the stage, a house belches out 
coloured smoke. A green man comes 
out carrying a bag full of rubbish, 
and leaves it outside. The house is 
a trampoline, a springboard for the 
imagination. Are we ready for the 
leap into the unknown?

RESIDENT COMPANY
AZKONATOLOZA
written and directed by
Laida Azkona Goñi  
and Txalo Toloza-Fernández
05/04 – 05/22. Montjuïc
—
One of the main reasons behind our 
choice of the resident company at the 
Teatre Lliure for the 21/22 season is 
the desire to support artists at the be-
ginning of a new creative period. This 
time round, the chosen company is 
AZKONATOLOZA, which is beginning 
a new era after focusing on creating 
and performing the Pacific Trilogy in 
recent years. Their creative process 

Imitation of Life
by Kata Wéber
script written by Soma Boronkay
directed by Kornél Mundruczó
Proton Theatre
07/04 - 09/04. Montjuïc
—
When fulfilling the last wishes in a 
dead man’s will, a man arrives in a 
flat in Budapest to evict the woman 
who lives there, but an unexpected 
turn of events prevents him from 
carrying out his plan.
Director Kornél Mundruczó and his 
Proton Theater company bring the 
story of an eviction to the stage. It is 
a poetic and political show based on 
real events.

SHOCK 1 & 2
text Albert Boronat, Andrés Lima, 
Juan Cavestany and Juan Mayorga 
script written by Albert Boronat  
and Andrés Lima
directed by Andrés Lima

El Cóndor y el Puma
[The Condor and the Puma]
13, 14 and 04/17. Montjuïc
—
A double programme inspired by 
Naomi Klein’s The shock doctrine. 
Directed by Andrés Lima, the first 
show, El Cóndor y el Puma [The 
Condor and the Puma] is the result 
of theatrical research into a historical 
event - General Pinochet’s coup 
against the government of Salvador 
Allende. It is a piece of documentary 
theatre that presents history, but for 
experiencing it emotionally, and au-
thored by leading lights in last year’s 
Spanish playwriting.

La tormenta y la guerra
[The storm and the war]
15, 16 and 04/17. Montjuïc
—
La tormenta y la guerra [The storm 
and the war] begins in the 1980s, with 
the neoconservative revolution led by 
Margaret Thatcher in Europe and by 
Ronald Reagan in the United States, 
and culminates in the first great shock 
of the twenty-first century: the Iraq 
war, in which we were all participants. 
Because that what the shock involves 
- reflecting on the extent to which 
we are participants in our history, our 

can be seen for a limited period.

Il cielo non è un fondale
created and directed  
by Daria Deflorian  
and Antonio Tagliarini
05/05 – 05/07. Gràcia
—
Antonio explains that he has dreamed 
of Daria, and that he pretended not to 
know her in the dream. This gesture is 
beginning of a rhythm of contradictory 
feelings between non-recognition 
and encounter. A performance woven 
between the real space of dreams 
and the reverie created by the theatre 
of the Italian company Deflorian/Ta-
gliarini, which has been acclaimed in 
various cities in Europe.

Original project  
by Anna Karasińska
05/25 – 06/19. Gràcia
—
The young Polish director Anna 
Karasińska, who is associated with 
the Nowy Teatr in Warsaw, made her 
debut in 2015 with Evelina’s Crying, 
a metatheatrical show full of humour. 
Her career in both film and the thea-
tre has been dazzling since then. 
As a result, her participation in the 
Lliure’s 21/22 Season involves a very 
unconventional creation project.

Les tres germanes
[The three sisters]
by Anton Chekhov
adapted by Marc Artigau,  
Cristina Genebat and Julio Manrique
directed by Julio Manrique
05/26 – 06/19. Montjuïc
—
Les tres germanes [The three sis-
ters] by Chekhov, directed by Julio 
Manrique, returns after winning the 
Critics Award 2020 for Best Per-
formance. The story of this family 
living dissatisfied and decadent 
lives sifted by the individualism of 
the 21st century, in which Moscow 
remains the symbol of the ideal, 
the desired destiny of characters 
trapped in a bubble, yearning for a 
new world that is already emerging, 
whose longing is translated into a 
context closer to our reality.



Sobretítols 
adaptats

Traducció  
simultània en  
llengua de  
signes catalana

Sessions amb  
audiodescripció

Col·loquis
prefunció

Col·loquis 
postfunció

Teatre radiofònic

Sessió relaxada

#LliureAlSofà

94 95

S
et

. 29 DC

30 DJ

O
ct

ub
re 01 DV

07 DJ

02 DS

08 DV

03 DG

09 DS

15 DV

05 DT

10 DG

16 DS

06 DC

13 DC

17 DG

14 DJ

20 DC

21 DJ

22 DV

23 DS

24 DG

27 DC

20.00 h Bonus track

20.00 h Bonus Track

20.00 h Bonus Track

20.00 h Bonus Track

20.00 h Bonus Track

20.00 h Bonus Track

20.00 h Bonus Track

20.00 h Bonus Track

20.00 h Bonus Track

S. FABIÀ PUIGSERVER

18.00 h Bonus Track

18.00 h Bonus Track

18.00 h Bonus Track

GRÀCIA

17.00 h Bonus Track
20.00 h Bonus Track

17.00 h Bonus Track
20.00 h Bonus Track

17.00 h Bonus Track
20.00 h Bonus Track

18.00 h La caiguda d’amlet
20.00 h L’Empestat

18.00 h La caiguda d’amlet
20.00 h L’Empestat

18.00 h La caiguda d’amlet
20.00 h L’Empestat

18.30 h Escola de pensament

19.00 h Aquell dia tèrbol...

19.00 h Aquell dia tèrbol...

19.00 h Aquell dia tèrbol...

19.00 h Aquell dia tèrbol...

19.00 h Aquell dia tèrbol...

19.00 h Aquell dia tèrbol...

18.00 h Aquell dia tèrbol...

19.00 h Aquell dia tèrbol...

19.00 h Aquell dia tèrbol... 20.00 h La mala dicció

18.00 h Aquell dia tèrbol...

ALTRESESPAI LLIURE

12.00 h Pallassos a la plaça

Poesia visual culinària

18.30 h La taula Denise Duncan

18.30 h Conferències performatives

Ciutat dormitori

Ciutat dormitori



Sobretítols 
adaptats

Traducció  
simultània en  
llengua de  
signes catalana

Sessions amb  
audiodescripció

Col·loquis
prefunció

Col·loquis 
postfunció

Teatre radiofònic

Sessió relaxada

#LliureAlSofà

96 97

O
ct

ub
re 28 DJ

29 DV

N
ov

em
bb

re

30 DS

06 DS

31 DG

07 DG

03 DC

09 DT

13 DS

04 DJ

10 DC

14 DG

05 DV

11 DJ

17 DC

12 DV

18 DJ

19 DV

20 DS

21 DG

24 DC

25 DJ

20.00 h La mala dicció

20.00 h La mala dicció

20.00 h La mala dicció

20.00 h La mala dicció

20.00 h La mala dicció

20.00 h La mala dicció

20.00 h La mala dicció

20.00 h La mala dicció

20.00 h La mala dicció

20.00 h La mala dicció

20.00 h La mala dicció

18.00 h La mala dicció

18.00 h La mala dicció

18.00 h La mala dicció

S. FABIÀ PUIGSERVER GRÀCIA

19.00 h Aquell dia tèrbol...

19.00 h Aquell dia tèrbol...

16.00 h Aquell dia tèrbol...

19.00 h Aquell dia tèrbol...

19.00 h Aquell dia tèrbol...

19.00 h Aquell dia tèrbol...

19.00 h Aquell dia tèrbol...

19.00 h Aquell dia tèrbol...

19.00 h Aquell dia tèrbol...

19.00 h Aquell dia tèrbol...

19.00 h Aquell dia tèrbol...

18.00 h Aquell dia tèrbol...

18.00 h Aquell dia tèrbol...

19.00 h L’oncle Vània

19.00 h L’oncle Vània

19.00 h L’oncle Vània

19.00 h L’oncle Vània

19.00 h L’oncle Vània

18.00 h L’oncle Vània

18.00 h Aquell dia tèrbol...

18.30 h Escola de pensament

09.30 h Infinitus
11.30 h Infinitus

09.30 h Teatro Caca...
11.30 h Teatro Caca...

09.30 h IMPOSSIBLE?
11.30 h IMPOSSIBLE?

09.30 h IMPOSSIBLE?
11.30 h IMPOSSIBLE?

09.30 h IMPOSSIBLE?
11.30 h IMPOSSIBLE?

16.30 h IMPOSSIBLE?
18.30 h IMPOSSIBLE?

16.30 h IMPOSSIBLE?
18.30 h IMPOSSIBLE?

09.30 h Teatro Caca...
11.30 h Teatro Caca...

09.30 h Teatro Caca...
11.30 h Teatro Caca...

16.30 h Teatro Caca...
18.30 h Teatro Caca...

16.30 h Teatro Caca...
18.30 h Teatro Caca...

09.30 h Infinitus
11.30 h Infinitus

09.30 h Infinitus
11.30 h Infinitus

16.30 h Infinitus
18.30 h Infinitus

16.30 h Infinitus
18.30 h Infinitus

ALTRESESPAI LLIURE



Sobretítols 
adaptats

Traducció  
simultània en  
llengua de  
signes catalana

Sessions amb  
audiodescripció

Col·loquis
prefunció

Col·loquis 
postfunció

Teatre radiofònic

Sessió relaxada

#LliureAlSofà

98 99

N
ov

. 26 DV

27 DS

D
es

em
bb

re

28 DG

04 DS

05 DG

01 DC

08 DC

12 DG

02 DJ

09 DJ

13 DL

03 DV

10 DV

14 DT

11 DS

15 DC

16 DJ

17 DV

18 DS

19 DG

29 DC

28 DT

30 DJ

20.00 h Casa

20.00 h Casa

16.00 h Casa

20.00 h Casa

20.00 h Casa

20.00 h Casa

20.00 h Casa

20.00 h Casa

20.00 h Casa

20.00 h Casa

20.00 h Casa

20.00 h Casa

18.00 h Casa

18.00 h Casa

18.00 h Casa

S. FABIÀ PUIGSERVER GRÀCIA

19.00 h L’oncle Vània

19.00 h L’oncle Vània

19.00 h L’oncle Vània

19.00 h L’oncle Vània

19.00 h L’oncle Vània

19.00 h L’oncle Vània

19.00 h L’oncle Vània

19.00 h Misericordia

19.00 h Misericordia

19.00 h Misericordia

19.00 h L’oncle Vània

19.00 h L’oncle Vània

19.00 h L’oncle Vània

19.00 h L’oncle Vània

19.00 h L’oncle Vània

19.00 h L’oncle Vània

19.00 h L’oncle Vània

18.00 h L’oncle Vània

18.00 h L’oncle Vània

18.00 h L’oncle Vània

18.00 h L’oncle Vània

18.30 h Escola de pensament

20.00 h Mazùt

20.00 h Mazùt

ALTRESESPAI LLIURE

20.00 h José y la Barcelona disidente

20.00 h José y la Barcelona disidente

20.00 h José y la Barcelona disidente

20.00 h José y la Barcelona disidente

20.00 h José y la Barcelona disidente

20.00 h José y la Barcelona...

16.00 h José y la Barcelona disidente

20.00 h José y la Barcelona disidente

20.00 h José y la Barcelona disidente

20.00 h José y la Barcelona disidente

18.00 h José y la Barcelona disidente

18.00 h José y la Barcelona disidente

18.00 h José y la Barcelona disidente

20.00 h La guerra dels mons

18.30 h La taula Quim Bigas

18.30 h Conferències performatives



Sobretítols 
adaptats

Traducció  
simultània en  
llengua de  
signes catalana

Sessions amb  
audiodescripció

Col·loquis
prefunció

Col·loquis 
postfunció

Teatre radiofònic

Sessió relaxada

#LliureAlSofà

100 101

G
en

er

03 DL

04 DT

07 DV

12 DC

08 DS

13 DJ

02 DG

09 DG

14 DV

11 DT

15 DS

16 DG

19 DC

20 DJ

21 DV

22 DS

23 DG

20.00 h Mazùt

20.00 h Mazùt

20.00 h Mazùt

20.00 h Mazùt

20.00 h Mazùt

20.00 h Mazùt

16.00 h Mazùt

20.00 h Mazùt

18.00 h Mazùt

18.00 h Mazùt

18.00 h Mazùt

S. FABIÀ PUIGSERVER GRÀCIA

18.30 h Escola de pensament

19.00 h N.E.V.E.R.M.O.R.E.

19.00 h Katharsis

19.00 h Katharsis

19.00 h Katharsis

19.00 h Katharsis

18.00 h Katharsis

19.00 h N.E.V.E.R.M.O.R.E.

19.00 h N.E.V.E.R.M.O.R.E.

19.00 h N.E.V.E.R.M.O.R.E.

19.00 h N.E.V.E.R.M.O.R.E.

19.00 h N.E.V.E.R.M.O.R.E.

18.00 h N.E.V.E.R.M.O.R.E.

18.00 h N.E.V.E.R.M.O.R.E.

26 DC

27 DJ

28 DV

29 DS

30 DG

19.00 h Katharsis 20.00 h Projecte IT Teatre...

19.00 h Katharsis

19.00 h Katharsis 20.00 h Projecte IT Teatre...

19.00 h Katharsis 20.00 h Projecte IT Teatre...

18.00 h Katharsis 18.00 h Projecte IT Teatre...

ALTRESESPAI LLIURE

18.30 h La taula Quim Bigas

18.30 h Conferències performatives

20.00 h Katharsis

20.00 h Katharsis

20.00 h Katharsis

20.00 h Katharsis

20.00 h Katharsis

20.00 h Katharsis

20.00 h Katharsis

20.00 h Katharsis

18.00 h Katharsis

18.00 h Katharsis



Sobretítols 
adaptats

Traducció  
simultània en  
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Col·loquis 
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#LliureAlSofà

102 103

Fe
br

er

03 DJ

04 DV

05 DS

11 DV

06 DG

12 DS

02 DC

09 DC

13 DG

10 DJ

16 DC

18 DV

19 DS

20 DG

22 DT

23 DC

24 DJ

S. FABIÀ PUIGSERVER GRÀCIA

18.30 h Escola de pensament

19.00 h Crim i càstig

19.00 h Crim i càstig

16.00 h Projecte IT Teatre...

20.00 h Projecte IT Teatre...

20.00 h Projecte IT Teatre...

20.00 h Projecte IT Teatre...

20.00 h Terra baixa

20.00 h Terra baixa

20.00 h Terra baixa

20.00 h Terra baixa

18.00 h Terra baixa

20.00 h Los figurantes

20.00 h Los figurantes

18.00 h Los figurantes

18.00 h Projecte IT Teatre...

25 DV

26 DS

27 DG

19.00 h Crim i càstig

19.00 h Crim i càstig

18.00 h Crim i càstig

20.00 h Terra baixa

20.00 h Terra baixa

18.00 h Terra baixa

ALTRESESPAI LLIURE

18.30 h La taula Isabel Sucunza 

18.30 h Conferències performatives

16.30 h Frank
18.30 h Frank

16.30 h Frank
18.30 h Frank

16.30 h Frank
18.30 h Frank

16.30 h Frank
18.30 h Frank

09.30 h Frank
11.30 h Frank

09.30 h Frank
11.30 h Frank

09.30 h Frank
11.30 h Frank



Sobretítols 
adaptats

Traducció  
simultània en  
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#LliureAlSofà

104 105

M
ar

ç

03 DJ

04 DV

05 DS

11 DV

06 DG

12 DS

02 DC

09 DC

13 DG

10 DJ

14 DL

16 DC

17 DJ

18 DV

19 DS

20 DG

23 DJ

S. FABIÀ PUIGSERVER GRÀCIA

19.00 h Crim i càstig

19.00 h Crim i càstig

19.00 h Crim i càstig

19.00 h Crim i càstig

19.00 h Crim i càstig

19.00 h Crim i càstig

19.00 h Crim i càstig

19.00 h Crim i càstig

19.00 h Crim i càstig

19.00 h Crim i càstig

19.00 h Crim i càstig

19.00 h Crim i càstig

19.00 h Crim i càstig

20.00 h Síndrome de gel

18.00 h Crim i càstig

18.00 h Crim i càstig

18.00 h Crim i càstig

20.00 h Terra baixa

16.00 h Terra baixa

20.00 h Terra baixa

20.00 h Terra baixa

18.00 h Terra baixa

24 DJ

25 DV

26 DS

19.00 h Crim i càstig

19.00 h Crim i càstig

19.00 h Crim i càstig

20.00 h Síndrome de gel

20.00 h Síndrome de gel

20.00 h Síndrome de gel

28 DL

27 DG 18.00 h Crim i càstig 18.00 h Síndrome de gel

ALTRESESPAI LLIURE

18.30 h La taula Isabel Sucunza 

18.30 h Conferències performatives

20.00 h A la recerca del temps...

20.00 h Dansa metropolitana

20.00 h Dansa metropolitana

20.00 h Dansa metropolitana

20.00 h Dansa metropolitana

20.00 h Dansa metropolitana

20.00 h Dansa metropolitana

18.00 h Dansa metropolitana

18.00 h Dansa metropolitana

12.00 h Pallassos a la plaça

20.00 h A la recerca del temps...



Sobretítols 
adaptats

Traducció  
simultània en  
llengua de  
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Sessions amb  
audiodescripció

Col·loquis
prefunció

Col·loquis 
postfunció

Teatre radiofònic

Sessió relaxada

#LliureAlSofà

106 107

M
ar

ç
A

br
il

29 DT

30 DC

03 DG

31 DJ

06 DC

01 DV

07 DJ

02 DS

08 DV

09 DS

16 DS

10 DG

17 DG

11 DL

13 DC 

14 DJ

15 DV

S. FABIÀ PUIGSERVER GRÀCIA

18.00 h Crim i càstig

19.00 h Crim i càstig

19.00 h Crim i càstig

19.00 h Crim i càstig

19.00 h La tormenta y la guerra

19.00 h El Cóndor y el Puma

12.30 h El Cóndor y el Puma
17.00 h La tormenta y la guerra

12.30 h El Cóndor y el Puma
17.00 h La tormenta y la guerra

19.00 h Imitation of Life

19.00 h Imitation of Life

18.00 h Imitation of Life

19.00 h Crim i càstig

20.00 h Síndrome de gel

20.00 h Síndrome de gel

20.00 h Síndrome de gel

20.00 h Síndrome de gel

20.00 h Síndrome de gel

20.00 h Síndrome de gel

20.00 h Síndrome de gel

20.00 h Síndrome de gel

20.00 h Síndrome de gel

20.00 h Síndrome de gel

20.00 h Síndrome de gel

20.00 h Síndrome de gel

18.00 h Síndrome de gel

18.00 h Síndrome de gel

18.00 h Síndrome de gel

18.30 h Escola de pensament

19 DT

20 DC

21 DJ

22 DV 19.00 h Lengua madre

20.00 h Síndrome de gel

20.00 h Síndrome de gel

20.00 h Síndrome...

18.30 h Escola de pensament

23 DS 19.00 h Lengua madre 20.00 h Síndrome de gel

ALTRESESPAI LLIURE

20.00 h A la recerca del temps...

18.30 h La taula Oriol Puig Taulé

18.30 h Conferències performatives

20.00 h Understory

20.00 h Understory

20.00 h Understory

20.00 h Understory

18.00 h Understory



Sobretítols 
adaptats

Traducció  
simultània en  
llengua de  
signes catalana

Sessions amb  
audiodescripció

Col·loquis
prefunció

Col·loquis 
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Teatre radiofònic

Sessió relaxada

#LliureAlSofà

108 109

M
ai

g
A

br
il 24 DG

27 DC

01 DG

28 DJ

04 DC

29 DV

05 DJ

30 DS

06 DV

07 DS

14 DS

08 DG

15 DG

09 DL

11 DC 

12 DJ

13 DV

S. FABIÀ PUIGSERVER GRÀCIA

19.00 h Lengua madre

19.00 h Lengua madre

19.00 h Lengua madre

19.00 h Lengua madre

19.00 h Lengua madre

19.00 h Lengua madre

19.00 h Lengua madre

19.00 h Lengua madre

18.00 h Lengua madre

18.00 h Lengua madre

18.00 h Lengua madre

18.00 h Síndrome de gel

20.00 h After all Springville

20.00 h Il cielo non è un fondale

20.00 h Il cielo non è un fondale

20.00 h Il cielo non è un fondale

10.30 h After all Springville
20.00 h After all Springville

20.00 h After all Springville

16 DL

18 DC

19 DJ

21 DS

20 DV

ALTRESESPAI LLIURE

20.00 h AZKONATOLOZA

20.00 h AZKONATOLOZA

20.00 h AZKONATOLOZA

20.00 h AZKONATOLOZA

20.00 h AZKONATOLOZA

20.00 h AZKONATOLOZA

20.00 h AZKONATOLOZA

20.00 h AZKONATOLOZA

18.00 h AZKONATOLOZA

18.00 h AZKONATOLOZA

20.00 h A la recerca del temps...

20.00 h A la recerca del temps...

20.00 h AZKONATOLOZA

20.00 h AZKONATOLOZA

20.00 h AZKONATOLOZA

20.00 h AZKONATOLOZA
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Traducció  
simultània en  
llengua de  
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Sessions amb  
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#LliureAlSofà

110 111

M
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g
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22 DG

23 DL

28 DS

25 DC

29 DG

26 DJ

01 DC

27 DV

02 DJ

03 DV

11 DS

04 DS

12 DG

05 DG

08 DC 

09 DJ

10 DV

S. FABIÀ PUIGSERVER GRÀCIA

19.00 h Les tres germanes

19.00 h Les tres germanes

19.00 h Les tres germanes

19.00 h Les tres germanes

19.00 h Les tres germanes

19.00 h Les tres germanes

19.00 h Les tres germanes

19.00 h Les tres germanes

19.00 h Les tres germanes

19.00 h Les tres germanes

19.00 h Les tres germanes

18.00 h Les tres germanes

18.00 h Les tres germanes

18.00 h Les tres germanes

20.00 h Projecte original d’Anna...

20.00 h Projecte original...

20.00 h Projecte original d’Anna...

20.00 h Projecte original d’Anna...

20.00 h Projecte original d’Anna...

20.00 h Projecte original d’Anna...

20.00 h Projecte original d’Anna...

20.00 h Projecte original d’Anna...

20.00 h Projecte original d’Anna...

20.00 h Projecte original d’Anna...

20.00 h Projecte original d’Anna...

20.00 h Projecte original d’Anna...

18.00 h Projecte original d’Anna...

18.00 h Projecte original d’Anna...

18.00 h Projecte original d’Anna...

14 DT

15 DC

16 DJ

18 DS

19 DG

17 DV

18.30 h Escola de pensament

19.00 h Les tres germanes

19.00 h Les tres germanes

19.00 h Les tres germanes

19.00 h Les tres germanes

18.00 h Les tres germanes

20.00 h Projecte original d’Anna...

20.00 h Projecte original d’Anna...

20.00 h Projecte...

20.00 h Projecte original d’Anna...

18.00 h Projecte original d’Anna...

ALTRESESPAI LLIURE

20.00 h A la recerca del temps...

18.00 h AZKONATOLOZA

18.30 h La taula Oriol Puig Taulé

18.30 h Conferències performatives

20.00 h Understory

20.00 h Understory

20.00 h Understory

20.00 h Understory

18.00 h Understory
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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.

I amb la programació del Lliure online, 
la nostra plataforma digital, podeu 
visionar peces en repertori i a un  
preu únic!

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

Entrada 29 €

24,5 €

24,5 €

Tarifes generals
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 quina convé més.

Amb descompte

Dia de l’espectador

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

DIMECRES I DISSABTE A LA TARDA

21,5 €

14,5 €

9 €

7 €

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

Grups a partir de 
15 persones 

Menors de 14 anys

Accessible

Grup escolar de primària i secundària

4 €

7 € / 5 € / 3 €Sala online

Escola de pensament i La taula

15 €Conferències performatives
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MÀXIM 2 ENTRADES PER ESPECTACLE

MÀXIM 2 ENTRADES PER ESPECTACLE

4 ESPECTACLES

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 19 € i un  
grapat d’avantatges!

Soc abonat 10

Soc abonat 6

Soc abonat 4

AVANTATGES 
7 dies de prioritat de reserva
10% descompte al bar
Bossa tote 
Canvis d’entrada gratuïts
Promocions exclusives 
Butaca online gratuïta
Tarifa única a 19 € per  
a entrades addicionals
Escola de pensament 
i La taula gratuït  
Conferències performatives 50%

150 €

105 €

80 €

ENTRADES A 15 €

ENTRADES A 17,5 €

ENTRADES A 20 €

Solo

Duo

Poli

Generació Lliure

Butaca online

15 €

25 €

45 €

0 €

29 €

PAGAMENT INICIAL 
ENTRADES A 19 €

PAGAMENT INICIAL 
ENTRADES A 19 €

PAGAMENT INICIAL 
ENTRADES A 19 €

PAGAMENT ÚNIC

ENTRADES A 9 €1 ENTRADA PER ESPECTACLE

1 ENTRADA PER ESPECTACLE

2 ENTRADES PER ESPECTACLE

3-6 ENTRADES PER ESPECTACLE

AVANTATGES 
Programació cultural al 50%
Promocions exclusives

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 19 €!  
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 del Lliure online, subscriu-te a la 
plataforma i tindràs tots els continguts a l’abast 
per només 29 €!
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Equip del Teatre Lliure 

EQUIP FUNDADOR 

DIRECTORS
Fabià Puigserver, Lluís Pasqual i Pere Planella 
INTÈRPRETS
Muntsa Alcañiz, Imma Colomer, Joan Ferrer, Lluís Homar, 
Quim Lecina, Anna Lizaran, Josep Minguell, Domènec 
Reixach, Fermí Reixach, Antoni Sevilla i Carlota Soldevila
TÈCNICS
Xavier Clot, Cesc Espluga, Ros Ribas i Joan Ponce

JUNTA DE GOVERN 

PRESIDENT
Guillem López Casasnovas 
MEMBRES
Marta Clari (Ajuntament de Barcelona), Jordi Foz  
(Generalitat de Catalunya), Joan Carles García Cañizares 
(Diputació de Barcelona), Amaya de Miguel (Ministeri 
de Cultura), Marta Esteve, Guillem-Jordi Graells,  
Esteve León i Maria Martínez

PLE DEL PATRONAT 

PRESIDENT
Guillem López Casasnovas 
VICEPRESIDENTS
Jordi Martí (Ajuntament de Barcelona), Jordi Foz 
(Generalitat de Catalunya), Joan Carles García Cañizares
(Diputació de Barcelona), Amaya de Miguel (Ministeri  
de Cultura) 
VOCALS
Bàrbara Bautista (Associació d’Espectadors del Teatre 
Lliure), Àlex Casanovas (Associació d’Actors i Directors 
de Catalunya), Esther Ros (La Lleialtat SCCL), 
Joan-Anton Benach, Jordi Bosch, Alberto Carandini, 
Imma Colomer, Pau de Solà-Morales, Marta Esteve, 
Carme Fenoll, Guillem-Jordi Graells, Esteve León, 
Marta Marco, Maria Martínez, Neus Masferrer, 
Gemma Nierga, Domènech Reixach, Fermí Reixach, 
Anna Maria Ricart, Àlex Rigola, Jordi Sellas, 
Antoni Sevilla, Emma Vilarasau i Anna Villarroya  
PATRONS HONORÍFICS
Frederic Amat, Pere Arquillué, Antoni Dalmau, Joan Font, 
Ramon Gomis de Barbarà, Jordi Maluquer, Roser Marcé 
i Anna Veiga 

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 Marín 
SECRETÀRIA DE PRODUCCIÓ
Marine Zimmer 

EQUIP DE COMUNICACIÓ  
I MÀRQUETING

DIRECTORA DE COMUNICACIÓ  
I MÀRQUETING
Mireia Saura 
PREMSA
Rocio Pedrol i Mar Solà 
PUBLICACIONS
Maria Zaragoza 
IMATGE I DISSENY
Laia Montanyès 
XARXES SOCIALS
Eduard Pi 
RESPONSABLE TÈCNIC DE CONTINGUTS DIGITALS
Asbel Gonzalvo

EQUIP DE GESTIÓ  
DE PÚBLICS

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

EQUIP D’ADMINISTRACIÓ  
I RECURSOS HUMANS 

DIRECTORA D’ADMINISTRACIÓ I RRHH
Pia Bosch 
CAP DE COMPTABILITAT
Xavier Ruiz
OFICIAL COMPTABLE
Àngels Albarrán
RESPONSABLE DE RELACIONS LABORALS
Montserrat Sitjà 
RESPONSABLE DEL SERVEI JURÍDIC
Martina Fuster 
OFICIALS D’ADMINISTRACIÓ
Roger Guinot i Susana Paz 

EQUIP TÈCNIC 

DIRECTOR TÈCNIC I DE MANTENIMENT
César Fraga 
ADJUNT DE DIRECCIÓ TÈCNICA
Jordi Vall-llovera 
COORDINADOR TÈCNIC
Rai García 
COORDINADOR DE MANTENIMENT
José M. Galindo
SECRETÀRIA DE DIRECCIÓ TÈCNICA
Sabrina Gracia 
CAP DE LLUMS
Marc Lleixà 
TÈCNICS DE LLUMS
Oriol Candela i Edgar Segura 
CAP DE SO I AUDIOVISUALS
Igor Pinto 
TÈCNICS DE SO I AUDIOVISUALS
Marta Folch, F. Xavier Martínez i Jordi Orriols 
CAP DE REGIDORIA
María Rosales 
REGIDOR
David Segú 
CAP DE SASTRERIA
Montserrat Olivella 
SASTRESSES
Judith Carvalho i Susana García
CAP DE MAQUINÀRIA I TALLER
Bernat Cardoner 
MAQUINISTES
Carlos Enrique Gutiérrez, Roger López,  
Sergi Martínez, Fernando Román i Aleix Serra 
TÈCNICS DE MANTENIMENT
Javier Dengra i José Luis Muñoz
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MONTJUÏC
Sala Fabià Puigserver
Dos accessos:
 
Plaça Margarida Xirgu, 1  
08004 Barcelona  
932 892 770

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

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

GRÀCIA
Carrer Montseny, 47  
08012 Barcelona  
932 387 625 

ATENCIÓ AL PÚBLIC 
932 892 770  
info@teatrelliure.com  
de dilluns a divendres de 9.00 h  
a 20.00 h i en horari de taquilla
taquilla@teatrelliure.com

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 dimarts a divendres 
a partir de les 17.00 h 
i caps de setmana,
des de 2 h abans de la funció

Taquilla Palau de la Virreina 
‘Ticket Rambla’
(Rambla, 99)

* 30’ abans de la funció només es vendrà l’espectacle del dia

Per telèfon
932 289 748 
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

DISSENY DEL PROGRAMA
Estudi Walabi

DISSENY DE CAMPANYA
La Clase

membre de

mitjans patrocinadors

mitjans col·laboradors

entitat concertada amb

amb la col·laboració de

amb el suport de

entitats col·laboradores

convenis de col·laboració amb

FOTOGRAFIES DE LA PORTADA
Sílvia Poch

AGRAÏMENTS
Cementiri d’Igualada i CaixaForum
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