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SERVEI EDUCATIU
DEL TEATRE LLIURE
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 programació oberta. Volem donar les bases als joves per tal que es creïn una mirada pròpia, perquè esdevinguin
espectadors crítics. Els convidem a reflexionar sobre la societat en què vivim apropant-los les arts escèniques
d’una forma educativa i lúdica alhora.

UN TEATRE D’ART PER A TOTHOM. També per a la comunitat educativa hi ha un ampli ventall de propostes que
s’adeqüen als diversos públics: des dels espectacles adreçats a grups d’Educació Infantil, Primària, Secundària i
Batxillerat, fins a les propostes d’activitats educatives que complementen les arts escèniques.

ESPECTACLES RECOMANATS PEL SERVEI EDUCATIU
LA REVOLUCIÓ NO SERÁ TUITEJADA

L’ENCARREGAT

creació i direcció Jordi Casanovas, Guillem Clua
i Pau Miró
cia. La Kompanyia
Gràcia. 3 a 27 d’octubre

de Harold Pinter
direcció Xicu Masó
Espai Lliure. 20 de febrer a 16 de març

À LA VILLE DE... BARCELONA

de Félix Lope de Vega
direcció Lluís Pasqual
cia. La Kompanyia + Joven Compañía Nacional
de Teatro Clásico
Montjuïc. 14 de març a 13 d’abril

creació i direcció Joan Ollé
Montjuïc. 10 d’octubre a 3 de novembre

EL POLICÍA DE LAS RATAS
de Roberto Bolaño
adaptació i direcció Àlex Rigola
cia. Heartbreak Hotel
Gràcia. 31 d’octubre a 24 novembre
Funció escolar: dimecres 6 de novembre, 17h.

JO MAI
creació i direcció Iván Morales
Gràcia. 15 de gener a 2 de febrer

UN ENEMIC DEL POBLE
de Henrik Ibsen
versió i direcció Miguel del Arco
Montjuïc. 23 de gener a 16 de febrer

EL CABALLERO DE OLMEDO

L’ONADA
text d’Ignacio García May
idea i direcció Marc Montserrat Drukker
basat en l’experiment real de Ron Jones
Gràcia. 20 de març a 20 d’abril
Funció escolar: dimarts 8 d’abril, 16’30h.

ELS FERÉSTECS
de Carlo Goldoni
direcció Lluís Pasqual
Montjuïc. 7 de maig a 1 de juny

ELS DIES FELIÇOS
de Samuel Beckett
direcció Sergi Belbel
Gràcia. 15 de maig a 15 de juny

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

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

ACTIVITATS EDUCATIVES
PER SECUNDÀRIA

EL TEATRE MÉS A PROP

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

EL LLIURE VA A LES AULES
n PREPARA’T PER A LA FUNCIÓ (activitat prèvia)
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 alumnes aniran a veure, a partir del text de l’autor, dels personatges o de l’escenografia i utilitzant material gràfic i/o
audiovisual de suport.
A qui va dirigida? 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 bambolines.
A qui va dirigida? 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 25 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 25 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.

ESPECTACLES RECOMANATS

EL TEATRE MÉS A PROP

LA REVOLUCIÓ NO SERÀ TUITEJADA
creació i direcció JORDI CASANOVAS, GUILLEM CLUA i PAU MIRÓ
cia. LA KOMPANYIA
GRÀCIA DEL 3 AL 27 D’OCTUBRE
Horaris de dimecres a divendres a les 20’30h. / dissabte a les 17’30h. i a les 21h. / diumenge a les 18h.

intèrprets Laura Aubert, Javier Beltran, Paula Blanco, Pol López, Mima Riera i David Verdaguer
escenografia Enric Planas / vestuari Berta Riera / il·luminació David Bofarull (a.a.i.) / so Roc Mateu
producció Teatre Lliure

Avui són els nostres carrers els que s’inflamen. I per més que la televisió s’entesti en mostrar-nos-els, per més
que Twitter n’hagi agafat el relleu donant veu a milions de testimonis amb una immediatesa inèdita fins ara, la
revolució segueix estant dins de la ment de tots nosaltres. La revolució segueix estant en un click mental, més
que no pas en el click del nostre ratolí. Què canvia després del click? Com passem de ciutadans a revolucionaris?
Què fem per canviar les coses?

Àrees educatives
Ciències socials,filosofia, ètica, educació plàstica i visual, i música.
Temes que tracta l’obra
Història política de la nostra actualitat, abús de poder, la importància de les xarxes socials a Orient i a Occident.
Edat recomanada
Segon cicle de secundària i batxillerat.
Preu per a grups d’estudiants
6q per persona.

ESPECTACLES RECOMANATS
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À LA VILLE DE... BARCELONA
creació i direcció JOAN OLLÉ
MONTJUÏC DEL 10 D’OCTUBRE AL 10 DE NOVEMBRE
Horaris de dimecres a divendres a les 20’30h. / dissabte a les 17’30h. i a les 21h. / diumenge a les 18h.

intèrprets Joan Alavedra, Eduard Altaba, Joan Anguera, Ivan Benet, Marta Betriu, Salvador Boix, Oriol Camprodon,
Laura Guiteras, Oriol Genís, Enric Majó, Xavier Maureta, Victòria Pagès i Jordi Vidal
escenografia Eugenio Szwarcer / vestuari Míriam Compte / caracterització Núria Llunell / il·luminació Lionel Spycher /
so Damien Bazin / coreografia i moviment escènic Andrés Corchero / direcció musical i arranjaments Lisboa
Zentral Cafè
coproducció Grec 2012 Festival de Barcelona, L’Auditori de Barcelona i Bitò Produccions

Va ser al Grec 2012, on va rebre una acollida immillorable. À la ville de... Barcelona és l’homenatge del director
Joan Ollé a la seva ciutat, un divertidíssim viatge per la memòria sentimental d’un grapat de Barcelones que
portem sota la pell.

Àrees educatives
Ciències socials, música, educació plàstica i visual.
Temes que tracta l’obra
Ens parla de la història contemporània, de l’esdeveniment olímpic del 1992 a la nostra ciutat. Descobrirem la
Barcelona del anys noranta.
Edat recomanada
Segon cicle de secundària i batxillerat.
Preu per a grups d’estudiants
6q per persona.

ESPECTACLES RECOMANATS
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EL POLICÍA DE LAS RATAS
de ROBERTO BOLAÑO adaptació i direcció ÀLEX RIGOLA
cia. HEARTBREAK HOTEL
GRÀCIA DEL 31 D’OCTUBRE AL 24 DE NOVEMBRE
Horaris de dimecres a divendres a les 20’30h. / dissabte a les 17’30h. i a les 21h. / diumenge a les 18h.
Funció escolar dimecres 6 de novembre a les 17h.

intèrprets Andreu Benito i Joan Carreras
escenografia Max Glaenzel i Raquel Bonillo / vestuari Berta Riera / il·luminació August Viladomat
coproducció Teatre Lliure i Heartbreak Hotel
amb la participació del Teatro de La Abadía amb la col·laboració de La Biennale di Venezia

El policía de las ratas de Roberto Bolaño és un thriller, una història detectivesca sobre la l’art i la diferència.
Un conte que ret homenatge, posa en qüestió i finalment supera en tensió dramàtica aquell relat curt de Kafka
Josefina la cantant o El poble dels ratolins. En aquests moments, quan se’ns veu més com una massa controlada
(amb la qual es comercia i que es manipula) que com a éssers humans, és quan més es necessita reclamar
l’espai per a la brillantor individual i creativa de cadascú. No ser una simple comptabilitat per als poders polítics
i econòmics. Allò que és “individual”, “rar” i “estrany” també ha d’existir juntament amb allò que és col·lectiu.

Àrees educatives
Ciències socials, filosofia, literatura, educació plàstica i visual.
Temes que tracta l’obra
Ens parla de l’ètica d’una societat “diferent”, posa de manisfest allò que és individual, rar i estrany envers allò
col·lectiu, una metàfora de la societat actual.
Edat recomanada
Batxillerat.
Preu per a grups d’estudiants
6q per persona.

ESPECTACLES RECOMANATS

EL TEATRE MÉS A PROP

JO MAI
creació i direcció IVÁN MORALES cia. COMPANYIA PRISAMATA
GRÀCIA DEL 15 DE GENER AL 2 DE FEBRER
Horaris de dimecres a divendres a les 20’30h. / dissabte a les 17’30H. i a les 21h. / diumenge a les 18h.

intèrprets Marcel Borràs, Laura Cabello, Àlex Monner, Oriol Pla i Xavier Sáez
traducció Lali Álvarez Garriga / dramatúrgia i coach Anna Alarcon / direcció musical Helio Reguera (NITCH) /
il·luminació Raimon Rius / moviment Joana Rañé
coproducció GREC 2013 Festival de Barcelona, CCCB - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Bitò
Produccions, CAET - Centre d’Arts Escèniques de Terrassa i Companyia Prisamata
companyia en residència a l’Antic Teatre

Si som on som és per culpa dels qui no han volgut assumir les seves responsabilitats. Però s’ha acabat el temps
de culpar els altres. Ara és el moment de decidir si volem ser com els fills de puta que ens han cardat mal o si
volem trencar la cadena. Ara és el moment d’entendre quina és la responsabilitat que ens ha tocat en aquesta
vida que se’ns ha regalat i assumir-la fins al final. Ara és el moment de perdonar. El món no ha fet res per mi.
D’acord. Però què he fet jo per al món? La boira d’allà fora no acabarà amb mi, ni amb ell, ni amb tu si ens
protegim com sabem fer-ho.

Àrees educatives
Ciències socials, llengua, educació plàstica i visual, música, tecnologia, ètica.
Temes que tracta l’obra
Les relacions humanes, l’amistat, l’amor, la societat actual.
Edat recomanada
Segon cicle de secundària i batxillerat.
Preu per a grups d’estudiants
6q per persona.

ESPECTACLES RECOMANATS
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UN ENEMIC DEL POBLE
de HENRIK IBSEN versió i direcció MIGUEL DEL ARCO
MONTJUÏC DEL 23 DE GENER AL 16 DE FEBRER
Horaris de dimecres a divendres a les 20’30h. / dissabte a les 17’30h. i a les 21h. / diumenge a les 18h.

intèrprets Blanca Apilánez, Pere Arquillué i Mónica López (resta de repartiment en curs)
escenografia Eduardo Moreno / so Sandra Vicente
producció Teatre Lliure

‘Enemic del poble’, hostis publicae, és un terme que ja contemplava el dret romà per acusar algú equiparant-lo
al soldat enemic que lluita contra la Républica amb les armes a la mà. Qui és però un enemic del poble? Qui
l’acusa de ser-ho? I quin és el procés que el porta a ser anomenat així? L’enemic del poble és, a Ibsen, Thomas
Stockmann. Un metge, un home de ciència que descobreix que la base de l’economia del seu poble, l’aigua
d’un balneari que és la seva font principal d’ingressos, conté una bactèria perjudicial per a la salut. Stockmann
decideix, doncs, advertir tothom. Però què ve abans, la veritat i la salut pública o el sistema econòmic que sosté
les seves vides? Ibsen assenyalava ja el 1883 molts dels possibles grans mals de la societat capitalista, i ens
deixava obertes totes aquestes grans preguntes que encara avui, o avui més que mai, prenen tot el seu sentit.

Àrees educatives
Educació plàstica i visual, música,literatura, llengua, ètica i ciències socials.
Temes que tracta l’obra
La paternitat i l’amor, el coneixement i la raó, el que és mentida i el que és veritat.
Edat recomanada
Segon cicle de secundària i batxillerat.
Preu per a grups d’estudiants
6q per persona.

ESPECTACLES RECOMANATS
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L’ENCARREGAT
de HAROLD PINTER direcció XICU MASÓ
MONTJUÏC-ESPAI LLIURE DEL 20 DE FEBRER AL 16 DE MARÇ
Horaris de dimecres a divendres a les 21h. / dissabte a les 18h. i a les 21’30h. / diumenge a les 18’30h.

intèrprets Carles Martínez, Albert Pérez i Marc Rodríguez
traducció de l’anglès Ernest Riera i Arbussà / escenografia Paco Azorín
producció Teatre Lliure

Xicu Masó dirigeix la peça que va obrir les portes de l’èxit al dramaturg anglès Harold Pinter, Premi Nobel de
Literatura 2005. Una obra ja clàssica que ens fa entrar de ple al ‘teatre del desconcert’.
L’Aston invita en Davies a casa seva després d’haver discutit en un cafè i li ofereix quedar-s’hi temporalment,
ja que no té ni diners, ni casa ni papers. Ben aviat, però, es revelarà com un vell oportunista, parasitari i poc
agradable, que es queixa de tot i és volgudament racista. En Mick, el germà d’Aston i propietari de la casa,
sembla irritat per la intrusió de Davies i el tracta asprament. L’Aston, llavors, proposa a en Davies que sigui
l’encarregat de l’immoble.

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 per persona.
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EL CABALLERO DE OLMEDO
de FÉLIX LOPE DE VEGA direcció LLUÍS PASQUAL cia. LA KOMPANYIA
i JOVEN COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO
MONTJUÏC DEL 14 DE MARÇ AL 13 D’ABRIL
Horaris de dimecres a divendres a les 20’30h. / dissabte a les 17’30h. i a les 21h. / diumenge a les 18h.

intèrprets Laura Aubert, Javier Beltran, Paula Blanco, Jordi Collet, Carlos Cuevas, Pol López, Francisco Ortiz,
Mima Riera, Rosa Maria Sardà, David Verdaguer i Samuel Viyuela / músics per determinar
escenografia Paco Azorín / vestuari Alejandro Andújar / treball de vers Vicente Fuentes
coproducció Teatre Lliure i Compañía Nacional de Teatro Clásico

La Kompanyia s’aboca al Siglo de Oro espanyol amb la complicitat de la Joven Compañía Nacional de Teatro
Clásico. Junts, aborden el Lope de Vega més líric dirigits per Lluís Pasqual.
“Quan l’he tornada a llegir, quan li he posat unes altres cares i unes altres veus, més profunda encara que la
metàfora he escoltat la lírica més elegant i més punyent al servei del gran poema de l’amor trencat, un amor que
passa de la llum a la foscor, de la felicitat de la plenitud al dolor de l’absència. En uns temps difícils, tensos, uns
temps que permeten que hi hagi homes que disposin de la vida dels altres, amb la impunitat que els dóna ser un
reflex de com es comporten cada dia els poderosos de la terra.”

Àrees educatives
Ciències socials, educació plàstica i visual, música, tecnologia, ètica.
Temes que tracta l’obra
L’amors, la pèrdua, les relacions humanes, l’abús de poder dels més forts contra els més dèbils.
Edat recomanada
Segon cicle de secundària i batxillerat.
Preu per a grups d’estudiants
6q per persona.

ESPECTACLES RECOMANATS
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L’ONADA
text IGNACIO GARCÍA MAY idea i direcció MARC MONTSERRAT
DRUKKER basat en l’experiment real de RON JONES
GRÀCIA DEL 20 DE MARÇ AL 20 D’ABRIL
Horaris de dimarts a divendres a les 20’30h. / dissabte a les 21h. / diumenge a les 18h.
Funció escolar dimarts 8 d’abril a les 16’30h.

intèrprets Boris Cartes, Eduard Farelo, Malcom McCarthy, Marta Ossó, Alba Ribas, Andrea Ros, Martí Salvat i
Joan Sureda / veu en off Jordi Royo
traducció del castellà Cristina Genebat / escenografia Jon Berrondo / vestuari María Araujo / caracterització Toni
Santos / il·luminació Albert Faura (a.a.i.) / so Francisco Grande i Igor Pinto / vídeo Xavier Bergés / documentalista
Federico Szarfer / producció Teatre Lliure

Torna un dels èxits de la temporada passada, la història de l’experiment que va portar a terme el jove i carismàtic
professor Ron Jones a Califòrnia, als anys seixanta. La Guerra del Vietnam, la música rock i les marxes antiracistes
del Dr. Luther King són a totes les converses. Ron Jones és professor d’un institut i intenta ensenyar als seus
alumnes d’història com es va poder forjar la societat que va donar peu, a l’Alemanya dels anys 30 i 40, al
Nazisme i als camps de concentració i extermini. Per fer-ho engega un experiment: durant diverses setmanes
els alumnes hauran de seguir unes normes estrictes que els permetran experimentar, des de dins, i en primera
persona, que fàcil que és convertir-se en part d’un aparell totalitari. Ells accepten, primer a desgrat i després amb
un entusiasme progressiu, fins al punt que el petit experiment corre el risc d’escapar-se de les mans de Jones…

Àrees educatives
Literatura universal, lleungua, educació plàstica i visual, música, tecnologia, ètica i ciències socials.
Temes que tracta l’obra
La història contemporània universal explicada a partir d’una història real, les relacions humanes, la societat, les
falses aparences.
Edat recomanada
Segon cicle de secundària i batxillerat.
Preu per a grups d’estudiants
6q per persona.

ESPECTACLES RECOMANATS
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ELS FERÉSTECS
de CARLO GOLDONI direcció LLUÍS PASQUAL
MONTJUÏC DEL 7 DE MAIG A L’1 D’ABRIL
Horaris de dimecres a divendres a les 20’30h. / dissabte a les 17’30h. i a les 21h. / diumenge a les 18h.

intèrprets Laura Aubert, Andreu Benito, Jordi Bosch, Laura Conejero, Pol López, Carles Martínez, Xicu Masó,
Rosa Renom, Boris Ruiz i Rosa Vila
traducció del venecià Lluís Pasqual / escenografia Paco Azorín / vestuari Alejandro Andújar i Luis Espinosa /
caracterització Eva Fernández / il·luminació Rai Garcia i Lluís Pasqual / vídeo Marc Lleixà
producció Teatre Lliure

Tornen els quatre personatges més recalcitrants de Goldoni en un dels èxits de la temporada passada.
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.
Durant el Carnaval, Pepito i Salvador, amb Tomeu i Arturo (quatre feréstecs ancorats en el passat) han acordat el
matrimoni dels seus fills, Llucieta i Quimet. Els dos joves no s’han vist mai 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 patriarcal, la família, les falses aparences.
Edat recomanada
Segon cicle de secundària i batxillerat.
Preu per a grups d’estudiants
6q per persona.
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ELS DIES FELIÇOS
de SAMUEL BECKETT direcció SERGI BELBEL
GRÀCIA DEL 15 DE MAIG AL 15 DE JUNY
Horaris de dimarts a divendres a les 20’30h. / dissabte a les 21h. / diumenge a les 18h.

intèrprets Emma Vilarasau (resta de repartiment en curs)
traducció del francès Sergi Belbel / escenografia Max Glaenzel / vestuari Nina Pawlowski
producció Teatre Lliure

Emma Vilarasau es posa sota les ordres de Sergi Belbel per ser Winnie, el personatge de Beckett que potser
expressa millor la tenacitat vital davant la fragilitat i el pas del temps.
“Com els grans clàssics de la història, l’obra canvia i millora amb el pas del temps. Els dies feliços és un
d’aquells textos per a ser representat cada cinc o deu anys, i adquireix cada vegada significats nous i imprevisibles. Avui dia, amb la profunda crisi que estem vivint, cada vegada trobem més “Winnies” i “Willies”, -personatges desposseïts, desarrelats, desnonats, però ben visibles- als nostres carrers, als parcs, a les places, als
caixers automàtics... La grandesa de Beckett va consistir a mostrar la immensa humanitat dels personatges, la
lluita per aconseguir un món millor, malgrat l’adversitat inqüestionable de l’entorn, un desert pelat i inhòspit,
sense vida. I tot plegat a través de petits gestos, petites frases, minúsculs moviments, pauses inquietants i un
gran sentit de l’humor, un estil que abans anomenaven absurd i que ara, amb el temps, ha acabat adquirint un
sentit absolutament revelador.”

Àrees educatives
Ciències socials, filosofia, ètica, educació plàstica i visual i música.
Temes que tracta l’obra
La història de la nostra societat, la lluita per aconseguir un món millor, les relacions humanes envers la història
global.
Edat recomanada
Segon cicle de secundària i batxillerat.
Preu per a grups d’estudiants
6q per persona.

