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Des del Servei Educatiu un any més volem apostar per apropar les arts escèniques els alumnes de secundària i 
batxillerat, a partir de la relectura dels clàssics i el compromís amb la creació contemporània, amb una progra-
mació oberta. Volem donar les bases als joves per tal de que es creïn la seva pròpia mirada subjectiva, perquè 
esdevinguin espectadors crítics, convidant-los a reflexionar sobre la societat on vivim, i apropar-los a les arts 
escèniques d’una forma educativa i lúdica alhora.

UN TEATRE D’ART PER A TOTHOM, aquesta va ser la premissa que va marcar el naixement del Teatre Lliure i des 
del Servei Educatiu volem continuar portant aquest lema als centres de formació i a la comunitat educativa en 
general, per ser una eina més al vostre abast.

DEL TEATRE LLIURE
SERVEI EDUCATIU

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
persona de contacte Mariona Montaña
e-mail serveieducatiu@teatrelliure.com / telèfon d’inscripció 932 892 771 (ext. 215)

PÀTRIA
autoria i direcció Jordi Casanovas 
Gràcia. 18 d’octubre a 11 de novembre
Funció escolar dimarts 23 d’octubre a les 17h.

AVENTURA! 
autoria i direcció Alfredo Sanzol  
T de teatre
Montjuïc. 29 de novembre a 30 de desembre
Funció escolar dimarts 4 de desembre a les 17h.

DISPARA / AGAFA TRESOR / REPETEIX 
de Mark Ravenhill  
direcció Josep Maria Mestres
Montjuïc. 31 de gener a 3 de març

LA VIDA ES SUEÑO
de Calderón de la Barca 
versió Juan Mayorga 
direcció Helena Pimienta 
Compañía Nacional de Teatro Clásico
Montjuïc. 7 a 17 de març
Funció escolar dimarts 12 de març a les 17h.

L’ONADA 
d’Ignacio García May 
basat en un experiment real de Ron Jones 
direcció Marc Montserrat Drukker
Gràcia. 19 de març a 7 d’abril
Funció escolar dimarts 19 de març a les 17h.

ELS FERÉSTECS
de Carlo Goldoni 
direcció Lluís Pasqual
Montjuïc. 10 d’abril a 12 de maig
Funció escolar dimarts 7 de maig a les 17h.

L’ESTRANGER
d’Albert Camus versió Rodolf Sirera
direcció Carles Alfaro
Gràcia. 18 d’abril a 12 de maig
Funció escolar dimarts 30 d’abril a les 17h.

HEDDA GABLER 
d’Henrik Ibsen 
direcció David Selvas
Gràcia. 22 de maig a 16 de juny

Consulteu les fitxes pedagògiques dels espectacles al nostre web. www.teatrelliure.com

ESPECTACLES RECOMANATS PEL SERVEI EDUCATIU



La riquesa de les activitats contribueix a formar els alumnes com a alguna cosa més que «bons espectadors» i pro-
posa les primeres llavors per al diàleg, l’associació d’idees, l’esperit crític, l’empatia i la capacitat d’expressar-se.

EL LLIURE VA A LES AULES
n  PREPARA’T PER A LA FUNCIÓ 
Descripció de l’activitat Es realitza una sessió preparatòria de l’obra directament als centres d’ensenyament, a 
càrrec de la responsable del Servei Educatiu.
L’activitat consta de dues parts: una breu explicació de la història del Teatre Lliure i una de l’obra que els alum-
nes vindran a veure, a partir del text de l’autor, dels personatges o de l’escenografia, utilitzant material gràfic i/o 
audiovisual de suport.
A qui va dirigit n Educació secundària obligatòria. 1r. cicle (12-14 anys)
	 n Educació secundària obligatòria. 2n. cicle (14-16 anys)
	 n Educació secundària postobligatòria. (16-18 anys)
Nombre màxim d’assistents per torn grup classe (25 persones)
Horari de l’activitat en hores convingudes (de dilluns a divendres al matí)
Durada aproximada de l’activitat 1h.
Preu de l’activitat gratuït

* El professor/a s’ha de quedar a l’aula durant l’activitat.

VISITA EL TEATRE LLIURE
n  ITINERARIS TEATRALS 
Descripció de l’activitat Es fa una visita guiada a les instal·lacions del Teatre Lliure de Montjuïc, o del reformat 
Teatre Lliure de Gràcia, amb una explicació històrica del teatre i de l’edifici, es coneixen els diversos espais i 
s’assisteix a una funció. Descobreix què s’amaga darrera de les bambalines.
A qui va dirigit n Educació secundària obligatòria. 1r cicle (12-14 anys)
	 n Educació secundària obligatòria. 2n cicle (14-16 anys)
	 n Educació secundària postobligatòria (16-18 anys)
Nombre màxim d’assistents per torn de 25 a 30 persones
Horari de l’activitat en hores convingudes (abans de la funció)
Durada aproximada de l’activitat 1h.
Preu de l’activitat 1Q per alumne
Forma de pagament per transferència bancària

n  TROBADES TEATRALS 
Descripció de l’activitat Es fa una visita guiada a les instal·lacions del teatre, amb explicació històrica inclosa, 
que s’acaba amb una trobada amb algun professional de l’escena (director, intèrpret, escenògraf, tècnic, regidor), 
que explica detalladament quin és el seu paper al món teatral i en concret al Teatre Lliure.
A qui va dirigit n Educació secundària obligatòria. 1r cicle (12-14 anys)
	 n Educació secundària obligatòria. 2n cicle (14-16 anys)
	 n Educació secundària postobligatòria (16-18 anys)
Nombre màxim d’assistents per torn de 25 a 30 persones
Horari de l’activitat en hores convingudes
Durada aproximada de l’activitat 1h. 30’
Preu de l’activitat 3Q per alumne
Forma de pagament per transferència bancària

* Les trobades seran a la carta, ja que l’activitat s’acabarà definint amb el professor/a en funció de les necessitats 
de totes dues parts i de l’espectacle en curs.
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ESPECTACLES RECOMANATS

Horaris de dimarts a divendres a les 20’30h. / dissabte a les 21h. / diumenge a les 18h.
Funció escolar dimarts 23 d’octubre a les 17h.

intèrprets Marcel Borràs, Àlex Casanovas, Francesc Orella, Fermí Reixach i Rosa Vila 
escenografia Jordi Soler / vestuari Albert Pascual / il·luminació David Bofarull / so Damien Bazin
coproducció Teatre Lliure i EL CANAL - Centre d’Arts Escèniques Salt/Girona

Ell és el primer candidat independentista amb possibilitats reals d’aconseguir majoria a les pròximes eleccions 
a la presidència de Catalunya. Però ara l’ambient és més hostil i dur que mai. Els membres del seu propi partit 
volen recuperar el liderat que li van cedir, el partit que es troba actualment al govern vol eliminar aquest inesperat 
i inoportú rival i els detractors més ultres de la resta de l’Estat el volen veure, literalment, mort. Tres dies abans de 
la jornada electoral, ell ha desaparegut. La seva dona no sap on és. El seu fill no ho vol saber. La seva assessora 
de campanya desitjaria no saber-ho. La policia investiga. La població està tensa. Si no aconsegueixen trobar-lo 
aviat, el país sencer pot esclatar.

Àrees educatives
Ciències social, educació plàstica i visual, música i ètica. 

Temes que tracta l’obra
Hipotètica història política de la nostra actualitat, abús de poder, la importància dels mitjans de comunicació.

Edat recomanada
Segon cicle de secundària i batxillerat.

Preu per a grups d’estudiants
6q

GRÀCIA  DEL 18 D’OCTUBRE A L’11 DE NOVEMBRE

PÀTRIA
autoria i direcció JORDI CASANOVAS
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ESPECTACLES RECOMANATS

Horaris de dimecres a divendres a les 20’30h. / dissabte a les 17’30h. i a les 21h. / diumenge a les 18h.
Funció escolar dimarts 4 de desembre a les 17h.

intèrprets Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla, Albert Ribalta, Jordi Rico i Àgata Roca
traducció del castellà Sergi Belbel / escenografia i vestuari Alejandro Andújar / música Fernando Velázquez / 
il·luminació Carlos Lucena / so Roc Mateu
producció T de teatre
 

El dramaturg i director Alfredo Sanzol torna a càrrega amb les T de Teatre. Després de l’èxit de Delicades, 
s’endinsen ara pels camins de l’aventura de viure. A Aventura! m’agradaria parlar de la por i de la valentia. Els 
valents tenen por i el que resulta emocionant és veure com la superen. Algú sense por és un inconscient o un 
boig. L’aventura és el lloc on busquem la manera de superar la por. El lloc on ens connectem amb l’impuls humà 
de veure-hi més enllà del límit. 

Àrees educatives
Educació plàstica i visual, música, tecnologia, ètica i ciències socials.

Temes que tracta l’obra
Ens parla de la condició humana, de les relacions humanes, de les pors i les valenties.

Edat recomanada
Segon cicle de secundària i batxillerat.

Preu per a grups d’estudiants
6q

MONTJUÏC  DEL 29 DE NOVEMBRE AL 30 DE DESEMBRE

AVENTURA!
autoria i direcció ALFREDO SANNZOL / T DE TEATRE
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ESPECTACLES RECOMANATS

Horaris de dimarts a divendres a les 20’30h. / dissabte a les 21h. / diumenge a les 18h.

intèrprets Sílvia Bel, Boré Buika, Àlex Casanovas, Mónica López, Carmen Machi, Àurea Márquez i Mar Casas  
(resta de repartiment en curs)
traducció de l’anglès Joan Sellent / escenografia Pep Duran / vestuari Nina Pavlovski
producció Teatre Lliure
 

Un conjunt de peces breus que explora els efectes personals i polítics de la guerra en la vida moderna. La guerra 
global vista de lluny i de prop. Els seus efectes devastadors en els països i en els éssers humans que els habiten. 
Un joc de la Playstation i una crua i terrible realitat. Mark Ravenhill, una de les veus més potents del teatre 
contemporani, ens ofereix un al·legat contra la guerra que ens sacseja i ens obliga a abordar críticament els 
conceptes més estereotipats de llibertat, democràcia i drets humans. 

Àrees educatives
Ciències socials, llengua, educació plàstica i visual, música, tecnologia, ètica.

Temes que tracta l’obra
La història contemporània,  les relacions humanes, temes bèl·lics.

Edat recomanada
Segon cicle de secundària i batxillerat.

Preu per a grups d’estudiants
6q

DISPARA / AGAFA TRESOR / REPETEIX
de MARK RAVENHILL direcció JOSEP MARIA MESTRES

MONTJUÏC  DEL 31 DE GENER AL 3 DE MARÇ
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ESPECTACLES RECOMANATS

LA VIDA ES SUEÑO
de CALDERÓN DE LA BARCA versió JUAN MAYORGA 

direcció HELENA PIMENTA

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO

Horaris de dimecres a divendres a les 20’30h. / dissabte a les 21h. / diumenge a les 18h.
Funció escolar dimarts 12 de març a les 17h.

intèrprets Pedro Almagro, Calia Álvarez, Rafa Castejón, Ángel Castilla, Juan Carlos de Mulder, Daniel Garay, 
Alberto Gómez Taboada, David Lorente, Anna Margules, Anabel Maurín, Joaquín Notario, Pepa Pedroche, 
Blanca Portillo, Marta Poveda, Fernando Sansegundo i Óscar Zafra
escenografia Alejandro Andújar i Esmeralda Díaz / vestuari Alejandro Andújar i Carmen Mancebo / 
il·luminació Juan Gómez Cornejo / selecció i adaptació musical Ignacio García / coreografia Nuria Castejón / 
assessor de vers Vicente Fuentes
producció Compañía Nacional de Teatro Clásico
 

Una visió renovadora de Calderón firmada per Helena Pimenta, versionada per Juan Mayorga i amb Blanca 
Portillo fent el paper de Segismundo. 
La vida es sueño, de Calderón, és un dels textos més bells i expressius que han escrit els clàssics del Segle 
d’Oro espanyol sobre la passió i l’instint, sobre el coneixement i la raó, sobre el poder mal exercit i la llibertat 
escamotejada, sobre la paternitat i l’amor; i sobre el que és mentida i el que és veritat. 
 

Àrees educatives
Educació plàstica i visual, música,literatura, llengua, ètica i ciències socials.

Temes que tracta l’obra
Sobre la paternitat i l’amor, sobre el coneixement i la raó, sobre el que és mentida i és veritat.

Edat recomanada
Segon cicle de secundària i batxillerat.

Preu per a grups d’estudiants
6q

MONTJUÏC  DEL 7 AL 17 DE MARÇ
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ESPECTACLES RECOMANATS

L’ONADA
d’IGNACIO GARCÍA MAY basat en un experiment real de RON JONES 

direcció MARC MONTSERRAT DRUKKER

Horaris de dimecres a divendres a les 20’30h. / dissabte a les 17’30h. i a les 21h. / diumenge a les 18h.
Funció escolar dimarts 19 de març a les 17h.

intèrprets Eduard Farelo (resta de repartiment en curs)
escenografia Jon Berrondo / vestuari María Araujo / il·luminació Albert Faura
producció Teatre Lliure

L’obra reprèn l’experiment que el professor Ron Jones va portar a terme entre els seus alumnes de secundària el 
1967 als Estats Units. Després que es mostressin incrèduls davant del fet que els alemanys van acabar sucumbint 
als valors del nazisme, va decidir implantar un règim de disciplina i de rigor. L’experiment va acabar desenvolupant 
un moviment autoritari i feixista en qual aquests mateixos estudiants es van involucrar inevitablement, i finalment 
els va dur a reconèixer fins a quin extrem havien arribat.

Àrees educatives
Educació plàstica i visual, música, tecnologia, ètica i ciències socials. 

Temes que tracta l’obra
El totalitarisme, l’abús de poder, les relacions humanes i la història contemporània.

Edat recomanada
Segon cicle de secundària i batxillerat.

Preu per a grups d’estudiants
6q

GRÀCIA  DEL 14 DE MARÇ AL 7 D’ABRIL
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ESPECTACLES RECOMANATS

Horaris de dimecres a divendres a les 20’30h. / dissabte a les 17’30h. i a les 21h. / diumenge a les 18h.
Funció escolar dimarts 7 de maig a les 17h.

intèrprets Laura Aubert, Andreu Benito, Jordi Bosch, Laura Conejero, Pol López, Carles Martínez, Xicu Masó, 
Rosa Renom, Boris Ruiz i Rosa Vila
escenografia Paco Azorín 
producció Teatre Lliure
 

Quatre ‘feréstecs’ conservadors s’oposen a la vitalitat dels joves i de les dones en una de les obres mestres de 
Goldoni.

Estrenada el 1760, Els feréstecs inicia el gran fresc crític i còmic de la vida burgesa de finals del segle xviii 
elaborat per l’autor.
A Venècia, durant el Carnaval, Lunardo i Maurizio, amb Canciano i Simon (quatre feréstecs ancorats en el passat) 
han acordat el matrimoni dels seus fills, Lucietta i Filippetto. Els dos joves no s’han vist mi i es coneixeran el dia 
del casament. La filla comença a intuir alguna cosa, i ells decideixen que ningú la pugui veure i que, qui la vegi, 
s’hi haurà de casar. No compten, però, amb l’esperit més liberal i domèstic de les dones i dels joves, que desitgen 
un estil de vida més obert i sincer.
 

Àrees educatives
Ciències socials, educació plàstica i visual, música, tecnologia, ètica.

Temes que tracta l’obra
Les relacions humanes, l’abús de poder, la família, les falses aparences.

Edat recomanada
Segon cicle de secundària i batxillerat.

Preu per a grups d’estudiants
6q

ELS FERÉSTECS
de CARLO GOLDONI direcció LLUÍS PASQUAL

MONTJUÏC  DEL 10 D’ABRIL AL 19 DE MAIG
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ESPECTACLES RECOMANATS

L’ESTRANGER
d’ALBERT CAMUS versió RODOLF SIRERA direcció CARLES ALFARO

Horaris de dimecres a divendres a les 20’30h. / dissabte a les 17’30h. i a les 21h. / diumenge a les 18h.
Funció escolar dimarts 30 d’abril a les 17h.

intèrprets Francesc Orella (resta de repartiment en curs)
traducció del francès Rodolf Sirera / adaptació Carles Alfaro i Rodolf Sirera / 
espai escènic i il·luminació Carles Alfaro
coproducció Teatre Lliure i EL CANAL - Centre d’Arts Escèniques Salt/Girona

Meursault, el protagonista de L’Étranger, la primera novel·la de Camus, ha comès un crim incomprensible: ha 
mort un àrab a sang freda, després d’un incident en el qual només estava indirectament implicat. Però la realitat 
és que allò que portarà Meursault a la guillotina no serà aquest crim concret sinó la seva indiferència davant la 
vida, la seva incapacitat d’integrar-se i d’assumir el codi de valors i els models de comportament de la societat 
on viu. Meursault podria rebel·lar-s’hi en contra, però rebel·lar-se significaria, al capdavall, actuar, prendre partit.

Àrees educatives
Literatura universal, lleungua, educació plàstica i visual, música, tecnologia, ètica i ciències socials.

Temes que tracta l’obra
Les relacions humanes, la societat, les falses aparences.

Edat recomanada
Segon cicle de secundària i batxillerat.

Preu per a grups d’estudiants
6q

GRÀCIA  DEL 18 D’ABRIL AL 12 DE MAIG
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ESPECTACLES RECOMANATS

Horaris de dimecres a divendres a les 20:30h. / el dissabte a les 18h i a les 22h. i diumenge a les 18h.

intèrprets Pablo Derqui, Àngela Jové, Cristina Genebat, Laia Marull, Francesc Orella i Ernest Villegas
traducció i versió Marc Rosich / escenografia Max Glaenzel / vestuari Maria Armengol / caracterització Ignasi Ruiz  / 
il·luminació Mingo Albir / espai sonor i visual Mar Orfila / so Ramon Ciércoles
coproducció Teatre Lliure, CAER - Centre d’Arts Escèniques de Reus i Teatro de La Abadía

Torna a Gràcia la Hedda Gabler de David Selvas. Una mirada actual sobre el clàssic d’Ibsen que va triomfar la 
temporada passada en aquest mateix escenari, amb Laia Marull de protagonista.
Quan a finals del segle xix es va estrenar aquesta obra clau del repertori universal, la gent va considerar la Hedda 
com una dona freda i excèntrica. Avui la protagonista resulta fascinant per ser una dona forta i un personatge 
complex. Filla del general Gabler, acabada de casar amb l’acadèmic Tesman, torna de la lluna de mel i s’adona 
de l’error que ha comès: ser com els altres esperen que sigui i portar una vida que no pot ni vol assumir. Hedda 
pagarà aquest error a un preu molt alt.

L’espectacle és una versió actualitzada de l’obra de teatre de Henrik Ibsen. Atreveix-te a descobrir l’autèntica 
Hedda Gabler.

Àrees educatives
Literatura universal, educació plàstica i visual, música, ètica i ciències socials.

Temes que tracta l’obra
Les relacions humanes, l’amor,  l’abús de poder, la família, les falses aparences.

Edat recomanada
Segon cicle de secundària i batxillerat.

Preu per a grups d’estudiants
6q

HEDDA GABLER
de HENRIK IBSEN direcció DAVID SELVAS

GRÀCIA  DEL 22 DE MAIG AL 16 DE JUNY


