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EDU
SERVEI EDUCATIU

SERVEI EDUCATIU
DEL TEATRE LLIURE
Des del Servei Educatiu, un any més volem apostar per apropar les arts escèniques als alumnes de secundària
i batxillerat, rellegint els clàssics i descobrint la creació contemporània. Volem que els joves aprenguin a crear
la seva pròpia mirada i puguin esdevenir espectadors crítics. Els convidem a reflexionar sobre la societat en què
vivim apropant-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. Oferim un 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
PREMIS I CÀSTIGS

dramatúrgia i direcció Ciro Zorzoli
cia T de teatre
Montjuïc. Del 30 de setembre al 25 d’octubre

VILAFRANCA

autoria i direcció Jordi Casanovas
Montjuïc. Del 5 al 29 de novembre

TEATRO DE LA CIUDAD:
n EDIPO REY

de Sòfocles direcció Alfredo Sanzol

n

MEDEA

de Sèneca, Eurípides i altres
versió i direcció Andrés Lima
n

ANTÍGONA

de Sòfocles versió i direcció Miguel del Arco
Montjuïc. Del 3 al 6 de desembre

EL REI LEAR

de William Shakespeare
direcció Lluís Pasqual
Montjuïc. Del 17 de setembre al 31 de gener

RELATO DE UN NÁUFRAGO

basat en una obra de Gabriel Garcia Márquez
dramatúrgia i direcció Marc Montserrat-Drukker
Gràcia. del 28 de gener al 28 de febrer

EL ALCALDE DE ZALAMEA

de Pedro Calderón de la Barca versió Álvaro Tato
direcció Helena Pimenta
Compañía Nacional de Teatro Clásico
Montjuïc. Del 2 al 6 de març

HAMLET

de William Shakespeare
versió i direcció Pau Carrió
Gràcia. Del 17 de març al 10 d’abril
Funció escolar: dimarts 5 d’abril a les 16’30h.

A TEATRO CON EDUARDO

d’Eduardo de Filippo
direcció Lluís Pasqual
Montjuïc. Del 30 de març a l’1 de maig

MARIA ESTUARD

a partir de l’obra de Friedrich von Schiller
versió i direcció Sergi Belbel
Gràcia. Del 5 de maig al 5 de juny

EL CURIÓS INCIDENT DEL GOS A MITJANIT
a partir de la novel·la de Mark Haddon
adaptació Simon Stephens
direcció Julio Manrique
Montjuïc. Del 26 de maig al 22 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 PER A SECUNDÀRIA
I BATXILLERAT
Les activitats educatives contribueixen 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, el debat, l’empatia i la capacitat
d’expressar-se. Els alumnes seran espectadors actius.

EL LLIURE VA A LES AULES
n PREPARA’T PER A LA FUNCIÓ
La responsable del Servei Educatiu ve al vostre centre d’ensenyament a fer una sessió preparatòria de l’espectacle
que vindreu a veure.
L’activitat consta d’una breu explicació de la història del Teatre Lliure i d’una altra de l’obra que hagueu triat, a
partir del text, de l’autor, dels personatges o de l’escenografia, utilitzant material gràfic i/o audiovisual de suport.
A qui va dirigida? Educació secundària obligatòria 1r. i 2n. cicle (12-14 i 14-16 anys) i Batxillerat (16-18 anys) de
la ciutat de Barcelona.
Nombre màxim d’assistents per torn Grup classe (25 persones)
Horari En hores convingudes (de dilluns a divendres al matí)
Durada aproximada 1h.
Preu Gratuït
* El professor/a s’ha de quedar a l’aula durant l’activitat.

L’activitat es realitzarà sempre que l’activitat del teatre ho permeti.

VISITA EL TEATRE LLIURE
n ITINERARIS TEATRALS
Es fa una visita guiada a les instal·lacions del Teatre Lliure de Montjuïc, amb una explicació de la història del
teatre i de l’edifici. Es coneixen els diversos espais i s’assisteix a una funció.
n TROBADES TEATRALS A LA CARTA
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) que explica detalladament quin
és el seu paper al món teatral i en concret al Lliure. Les Trobades s’acaben definint amb el professor/a en funció
de les necessitats educatives i de l’espectacle en curs.
A qui van dirigides? Educació secundària obligatòria 1r. i 2n. cicle (12-14 i 14-16 anys)
i Batxillerat (16-18 anys).
Nombre màxim d’assistents per torn De 25 a 30 persones.
Horari En hores convingudes (pels Itineraris, abans de la funció).
Durada aproximada 1h.
Preus Itineraris 1q per alumne. Trobades 3q per alumne.
* La visita és una activitat complementària a l’assistència a l’espectacle en curs.

L’activitat es realitzarà sempre que l’activitat del teatre ho permeti.
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PREMIS I CÀSTIGS

dramatúrgia i direcció CIRO ZORZOLI cia T DE TEATRE

© DAVID RUANO

MONTJUÏC DEL 30 DE SETEMBRE AL 25 D’OCTUBRE

intèrprets Ivan Benet, Mamen Duch, Carolina Morro, Marta Pérez, Carme Pla, Albert Ribalta, Jordi Rico,
Àgata Roca i Marc Rodríguez
coproducció Teatre Lliure, T de teatre i Grec 2015 Festival de Barcelona
amb el suport de l’ICEC - Institut Català de les Empreses Culturals

Amb un grup d’actors intentarem desxifrar el misteriós entramat sobre el qual es broda la veritat escènica
–o hauríem de dir ‘la mentida’? Els acompanyarem en la seva recerca incansable de respostes, de claus que
permetin capturar allò invisible. Però el camí que han de transitar amb pas vacil·lant no serà pla. Sempre al caire
d’un precipici al fons del qual hi ha el fracàs. Absolut i sense retorn. Aconseguiran aquesta nit evitar la caiguda
i arribar il·lesos al càlid jardí dels aplaudiments? Vés a saber... Potser vosaltres, espectadors, ho sapigueu abans
que ells.
Ciro Zorzoli

ESPECTACLES RECOMANATS

ÀREES EDUCATIVES
Història del teatre, literatura universal, ciències socials, llengua, educació plàstica i visual, música i ètica.

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
Història del treball de l’intèrpret, explicat a través d’exercicis teatrals. Temes universals com les relacions
humanes, l’amistat, el poder i l’amor.

EDAT RECOMANADA
Segon cicle de secundària i batxillerat.

PREU PER A GRUPS D’ESTUDIANTS
6q per persona.
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VILAFRANCA

autoria i direcció JORDI CASANOVAS

© MARC BORDONS

MONTJUÏC DEL 5 AL 29 DE NOVEMBRE

intèrprets Marta Angelat, David Bagés, Manel Barceló, Lluïsa Castell, Georgina Latre, Vicky Luengo,
Àurea Márquez, Marc Rius, Manuel Veiga, David Vert i Anna Ycobalzeta
coproducció Els Teatres Amics: Atrium de Viladecans, Kursaal de Manresa, L’Atlàntida de Vic,
Teatre Auditori de Granollers i Teatre-Auditori Sant Cugat
amb el suport de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i 2015 Vilafranca Capital Cultural Catalana
amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura i la Diputació de Barcelona

Tercera part de la Trilogia sobre la identitat catalana de Jordi Casanovas, després d’Una història catalana i Pàtria.
Una travessa pels nostres trets col·lectius que se centra ara en la família. Som i serem?
30 d’agost de 1999. Diada de Sant Fèlix. La Cristina ha convidat tota la família a dinar. Els pares i la germana
viuen a Moja. El germà, a Vilanova. Es retroben tots, com han fet sempre per Festa Major de Vilafranca, amb les
parelles i els ﬁlls. Però la malaltia del patriarca s’està agreujant i aviat s’hauran de prendre decisions. És possible
que aquest sigui el seu últim dinar plegats de Festa Major. És possible que prendre decisions comporti acceptar
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grans renúncies. És possible que alguns dels secrets i pensaments que mai no s’han dit surtin avui entre el primer
i el segon plat. Avui tot s’acaba i, potser, avui tot comença. A Vilafranca.
Una història única i una història comuna. Tothom ho ha viscut a casa seva. Tothom ha sentit a parlar de casos
semblants. Tothom explicaria un munt d’anècdotes i s’emocionaria recordant. La família és la nostra primera
societat. I potser observant com es mou, pensa i sent una família catalana, podrem descobrir com realment es
mou, pensa i sent tot un país. Ara, més que mai, em fa falta fer-me preguntes sobre la nostra identitat, personal,
familiar, col·lectiva.
Jordi Casanovas

ÀREES EDUCATIVES
Ciències socials, llengua, educació plàstica i visual, música i ètica.

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
Ens parla de la família, de les relacions humanes, de les pors, les enveges i les traïcions. Tots aquests temes es
relacionen amb la societat, en concret amb la catalana.

EDAT RECOMANADA
Segon cicle de secundària i batxillerat.

PREU PER A GRUPS D’ESTUDIANTS
6q per persona.
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TEATRO DE LA CIUDAD
EDIPO REY / MEDEA / ANTÍGONA
MONTJUÏC DEL 3 AL 6 DE DESEMBRE

© LUIS CASTILLA

Els directors Alfredo Sanzol, Andrés Lima i Miguel del Arco s’han unit en un projecte per mirar els textos clàssics
amb ulls contemporanis: Teatro de la Ciudad.

EDIPO REY

de SÒFOCLES direcció ALFREDO SANZOL
intèrprets Paco Déniz, Elena González, Natalia Hernández, Juan Antonio Lumbreras i Eva Trancón
coproducció Teatro de la Ciudad i Teatro de La Abadía

La necessitat de saber la veritat, l’impossible control absolut del destí i la recerca del seu propi origen componen
la història d’un home que, mentre investiga un crim, descobreix que ell és l’assassí del seu pare i l’amant de la
seva mare, i posa en qüestió els límits i les possibilitats de l’enteniment humà.
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© LUIS CASTILLA

“Que el meu destí segueixi el seu curs. Vagi allà on vagi.”
Èdip descobrirà que la seva grandesa tenia els peus de misèria. Que la seva història és la de l’home que ho era
tot i en realitat era menys que res. La història de l’home que, per salvar la ciutat, es va enfonsar ell mateix. La
història de l’home que, quan descobreix la veritat, decideix no tornar a veure la llum.
Alfredo Sanzol

MEDEA

de SÈNECA, EURÍPDES i altres / direcció ANDRÉS LIMA
intèrprets Laura Galán, Joana Gomila, Andrés Lima i Aitana Sánchez-Gijón
coproducció Teatro de la Ciudad i Teatro de La Abadía

Una dona en plena maduresa de la seva força, intel·ligència i bellesa, que ha fet l’inenarrable per l’amor d’un
home, s’esqueixa l’ànima per trobar les paraules que donin forma als fets que executarà per venjar-se’n, ara que
li nega l’amor. Aitana Sánchez-Gijón envoltada d’un ‘cor de nens’, empesa pel seu pathos a assassinar-los.
“Encara no saps què és plorar, espera’t que siguis vell.”
“No hi ha un dolor pitjor que el de l’amor” diu Medea, diu Sèneca. Si això és així... què hi podem fer? Que no ho
hem sentit mai, això? Medea és atreviment, Medea ens fica la mà sencera a les ferides i ens enfronta als nostres
terrors, o més ben dit als nostres dolors, o encara més ben dit: si el dolor és signe de vida, a la nostra vida. Per
això em fa por Medea, i tot i així no puc parar de mirar. Medea, tan contrària a la idea de virtut de Sèneca i en
canvi tan atractiva per a l’autor.
Andrés Lima

© LUIS CASTILLA
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ANTÍGONA

de SÒFOCLES versió lliure i direcció MIGUEL DEL ARCO
intèrprets Silvia Álvarez, Ángela Cremonte, Carmen Machi, Santi Marín, José Luis Martínez, Manuela Paso,
Raúl Prieto i Cristóbal Suárez
coproducció Teatro de la Ciudad i Teatro de La Abadía

Creont i Antígona. Oncle i neboda. Una noia enfrontada a la màxima representació de l’Estat. Un moment de
desequilibri en què un ésser humà “s’ha d’aferrar de la manera més estreta a ell mateix”, atenir-se a la seva
identitat amb la màxima fermesa.
“De la sort que el destí té assignada als mortals, ningú no se’n pot escapar.”
Ni Antígona ni Creont poden cedir sense falsejar la seva essència. Tots dos tenen raó... Tots dos es pensen que
la tenen. Tots dos, obcecats en els seus propis discursos. Sords a cada extrem... Els altres, corpresos quan
comproven “com n’és d’horriblement fàcil que l’ésser humà quedi reduït a menys del que és o transportat a més
del que és, ja que tots dos moviments són igualment fatals per a la seva identitat i el seu progrés”.
Miguel del Arco
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ÀREES EDUCATIVES
Literatura universal, llengua, ciències socials, educació plàstica i visual, música i ètica.

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
Història de la literatura universal, les relacions humanes, la recerca de la veritat, les contradiccions de la vida,
el sentiment i la raó, allò que és fals i allò que és real, el naixement de la tragèdia.

EDAT RECOMANADA
Segon cicle de secundària i batxillerat.

PREU PER A GRUPS D’ESTUDIANTS
6q per persona.
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EL REI LEAR

de WILLIAM SHAKESPEARE direcció LLUÍS PASQUAL

© ROS RIBAS

MONTJUÏC DEL 17 DE DESEMBRE AL 31 DE GENER

intèrprets Aleix Albareda, Jordi Bosch, Jordi Collet, Laura Conejero, Rafa Delgado, Núria Espert, Míriam Iscla,
Jordi Llovet, Teresa Lozano, Ramon Madaula, Julio Manrique, Òscar Rabadan, Andrea Ros i David Selvas
Carles Algué, Alberto Díaz, Eduard Lloveras, David Menéndez, Xavier Mestres, Martí Salvat, Josep Sobrevals,
Joan Sureda, David Teixidó i Samuel Viyuela cavallers, oficials, missatgers, soldats i assistents
Juan de la Rubia organista
producció Teatre Lliure

Núria Espert és Lear dirigida per Lluís Pasqual. Cada vegada que, com a espectadors, acompanyem les desventures
del vell rei, ens emocionem i se’ns encongeix el cor davant de la misèria i la grandesa que poden habitar al mateix
temps les nostres ànimes. L’amor és un motor, potser el motor de la nostra vida, i sense ell seríem eixorcs, orfes.
És cert. Però l’amor no fa desaparèixer la crueltat ni la vilesa ni la indiferència, que també es troben a l’arrel més
profunda del nostre esperit, capaç de provocar el dolor més insuportable a qualsevol dels nostres semblants, fins
i tot dels més propers, pares, fills, germans...
Lluís Pasqual
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ÀREES EDUCATIVES
Literatura universal, llengua, ciències socials, educació plàstica i visual, música i ètica.

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
L’amor, la condició humana, la grandesa i la misèria humana.

EDAT RECOMANADA
Segon cicle de secundària i batxillerat.

PREU PER A GRUPS D’ESTUDIANTS
6q per persona.
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RELATO DE UN NÁUFRAGO

basat en una obra de GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ
dramatúrgia i direcció MARC MONTSERRAT-DRUKKER

© FELIPE MENA

GRÀCIA DEL 28 DE GENER AL 28 DE FEBRER

intèrprets Emilio Gutiérrez Caba (resta de repartiment en curs)
coproducció Teatre Lliure i Bitò Produccions

Primera versió teatral del relat que va obligar Gabriel García Márquez a exiliar-se. La història de Luis Alejandro
Velasco, el mariner que va caure a l’aigua des de la fragata militar colombiana A.R.C Caldas quan es va afluixar
la càrrega de contraban que portava, i va estar-se deu dies perdut en alta mar.
Amb Emilio Gutiérrez Caba de protagonista. Relato de un náufrago que permaneció diez días sin comer ni
beber en una balsa a la deriva és una de les històries veritables més punyents que he llegit mai. Va ser escrita
el 1955 per un jove i humil reporter del diari El Espectador de Bogotà anomenat Gabriel García Márquez. Una
fantàstica aventura que es mou entre la tragèdia d’uns fets reals i l’inesperat i cruel sentit de l’humor dels dos
protagonistes: el reporter i el nàufrag. L’excel·lència d’aquest reportatge, que transforma cada paraula escrita
en una imatge tridimensional i que demostra l’immens talent narratiu que ja caracteritzava el Gabo des dels
seus inicis, em va portar a pensar que tenia a les mans una narració que podia ser transformada perfectament
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en material dramàtic. Un espectacle que vol submergir el públic en la soledat i la lluita per la supervivència
d’un ésser humà a punt de morir, ofegat en la mentida i el silenci, i ser devorat pels taurons del Carib i els
depredadors de la dictadura. I si és Emilio Gutiérrez Caba qui l’interpreta... sóc jo qui es queda sense paraules.
Marc Montserrat-Drukker

ÀREES EDUCATIVES
Literatura universal, llengua, ciències socials, educació plàstica i visual, música i ètica.

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
La supervivència i la condició humana.

EDAT RECOMANADA
Batxillerat.

PREU PER A GRUPS D’ESTUDIANTS
6q per persona.
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EL ALCALDE DE ZALAMEA

de PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA versió ÁLVARO TATO
direcció HELENA PIMENTA cia COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO

© ALBERTO NEVADO

MONTJUÏC DEL 2 AL 6 DE MARÇ

intèrprets Blanca Agudo, Pedro Almagro, Rita Barber, Francesco Carril, Rafa Castejón, Juan Carlos de Mulder,
Alba Enríquez, Alberto Ferrero, Nuria Gallardo, Carmelo Gómez, Álvaro de Juan, David Lorente, Jesús Noguero,
Joaquín Notario, Egoitz Sánchez, Clara Sanchis, Jorge Vicedo i Óscar Zafra
producció Compañía Nacional de Teatro Clásico

Torna la Compañía Nacional de Teatro Clásico dirigida per Helena Pimenta amb un dels textos del Segle d’Or
espanyol que expliquen millor l’abús de poder. Calderón, sempre contemporani.
Drama d’honor, El alcalde de Zalamea aborda els excessos que la soldadesca provoca impunement en els ciutadans
i l’obligació, per als habitants dels pobles i viles que hi ha pel camí de l’exèrcit, d’allotjar els soldats a casa seva.
La Compañía Nacional de Teatro Clásico l’ha portat a escena tres vegades: el 1988 dirigida per José Luis Alonso,
el 2000 en un muntatge de Sergi Belbel i el 2010, sota la direcció d’Eduardo Vasco. Vint-i-quatre intèrprets, entre
actors i músics, presentaran una de les peces més representades i conegudes del teatre auri espanyol.
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Com a obra mestra del Segle d’Or espanyol i de la dramatúrgia universal de tots els temps, El alcalde de Zalamea
es resisteix a la simplificació. Cada època, cada circumstància, cada geografia hi descobreix allò que necessita.
La CNTC, després de tres muntatges anteriors de la peça, proposa aquesta vegada una nova aproximació, diferent
per força, amb l’afany de continuar revelant al públic allò que s’amaga rere les paraules de Calderón.
És difícil trobar un text dramàtic que contingui escenes tan emocionants i tan perfectes. Sembla una pirueta
impossible el moviment de la comicitat a la tragèdia i a la inversa. Se’ns talla la respiració quan passa de l’una a
l’altra, d’un conflicte al seu contrari, del dia a la nit, i busquem reprendre l’alè en els moments no tan lògics que
ens permet aquesta extraordinària concepció de l’espai i del temps.
És una obra sobre l’amor perquè l’autor posa l’accent en el desamor. És una obra sobre la justícia perquè hi
predomina la injustícia. També sobre l’honor com a sinònim de fama, opinió o virtut imprescindible d’un militar,
de l’exèrcit d’un estat, o com a consciència i dignitat personal, allò a què té dret tot ésser humà. I, massa sovint
i massa d’hora, hi fan acte de presència el deshonor,l’abús, el fingiment.
I què podem dir de l’excepcional construcció dels personatges, els que hi ha i els que arriben a Zalamea?
Contradictoris, com sempre en Calderón, i grans, que superen una tamborinada que s’inicia amb els primers
versos de l’obra, que proven d’aguantar-se drets per arribar al final de la seva vida teatral traslladant a l’espectador
la idea que, malgrat tot, la vida continua.
Aquesta és la història d’un fracàs, de l’abús d’uns éssers humans envers uns altres, d’una batalla perduda, com
ho és la vida humana mateix. Calderón sembla que ens vol llançar aquesta idea, tal com ja va fer Cervantes. I
jo, en aquesta proposta que em disposo a iniciar, paraula rere paraula, vers rere vers, com van fer ells mateixos,
aposto per la vida, per la ficció que ens l’explica perquè, com ells, crec en el somni de l’impossible que habita
en nosaltres des de l’inici dels temps.
Helena Pimenta

ÀREES EDUCATIVES
Història, literatura universal, filosofia, educació plàstica i visual, música i ètica.

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
Ens parla de la justícia i la injustícia, de l’abús de poder, dels somnis.

EDAT RECOMANADA
Segon cicle de secundària i batxillerat.

PREU PER A GRUPS D’ESTUDIANTS
6q per persona.
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HAMLET

de WILLIAM SHAKESPEARE versió i direcció PAU CARRIÓ

© FELIPE MENA

GRÀCIA DEL 17 DE MARÇ A 10 D’ABRIL

intèrprets Eduard Farelo, Pol López, Xicu Masó, Rosa Renom, Marc Rius, Maria Rodríguez i Pau Vinyals
producció Teatre Lliure

Què ens passa? Per què aguantem la burla d’aquests temps, l’abús dels opressors, els insults dels superbs, l’amor
menyspreat, la lentitud de la justícia, la poca vergonya del qui mana o la violència dels indignes contra el mèrit
pacient? Cal desenterrar més actes corruptes? O encara queda terra que els tapi als nostres ulls? Ens calen proves
més sòlides? És la consciència qui ens fa covards a tots i fa que els colors naturals de la nostra determinació es
tornin pàl·lids sota l’ombra del pensament i que les grans causes i els objectius més elevats, amb tanta reflexió,
es desviïn del camí i perdin el nom d’accions? La por ens frena? Som prínceps a Elsinor? Som o no som?
Som, potser parlo de la meva generació, conscients de la putrefacció del regne, de la corrupció dominant, sabem
que es pot somriure i ser un canalla al mateix temps. Com en una presó, no trobem la sortida, i totes aquestes
coses ens fa sentir indignats i desconcertats alhora. Ens preguntem què hem de fer. Voldríem articular respostes
i accions encertades contra tot això.
I quan ens aturem per estudiar com fer-ho, una vegada i una altra topem amb contradiccions que no sabem
superar. No sabem resoldre amb determinació el nostre paper, perquè ja no ens creiem aquesta tragèdia de
venjança. Som Hamlet.
Pau Carrió

ESPECTACLES RECOMANATS

ÀREES EDUCATIVES
Literatura universal, història, filosofia, educació plàstica i visual, música i ètica.

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
Història, abús de poder, la guerra, l’amistat i les traïcions.

EDAT RECOMANADA
Segon cicle de secundària i batxillerat.

PREU PER A GRUPS D’ESTUDIANTS
6q per persona.
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A TEATRO CON EDUARDO

d’EDUARDO DE FILIPPO direcció LLUÍS PASQUAL

© FELIPE MENA

MONTJUÏC DEL 30 DE MARÇ A L’1 DE MAIG

intèrprets Laura Aubert, Jordi Bosch, Robert González, Ramon Madaula, Francesca Piñón, Albert Ribalta,
Marc Rodríguez i Mercè Sampietro (resta de repartiment en curs)
producció Teatre Lliure

Dos De Filippo imprescindibles: el primer acte d’Home i senyor i, sencera, La gran il·lusió. Una divertida
immersió en l’art del teatre i la veritat de la ficció servida per una companyia de teatre i un il·lusionista. Dirigit
per Lluís Pasqual.
“L’esforç desesperat que fa l’home intentant donar a la vida qualsevol significat és teatre”. Eduardo de Filippo
Una nit de teatre amb Eduardo de Filippo, un autor que estima tot allò que toca, temes, personatges,
espectadors... sempre promet. Una vetllada feta de dos títols: el primer acte d’una peça de joventut, Home i
senyor, on veiem un assaig d’una companyia de teatre en un hotel. I després La gran il·lusió, el primer acte de
la qual passa en un hotel on els clients esdevenen el públic d’un espectacle de màgia. Eduardo de Filippo mai
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no haurà estat tan a prop de Pirandello. La vida és com una funció de teatre, sí, però també com una capsa
xinesa, o una nina russa que dins en conté una altra, i una altra i una altra, com un joc d’il·lusió que no s’acabés
mai... La hilaritat i l’emoció es barregen en mans d’aquest geni del teatre napolità que jugava a fer teatre per
explicar-se la vida sempre amb un somriure sorneguer als llavis, molt semblant al nostre.
Lluís Pasqual

ÀREES EDUCATIVES
Ciències socials, història contemporània, literatura universal, educació plàstica i visual, música i ètica.

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
Les relacions humanes, 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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MARIA ESTUARD

A partir de l’obra de FRIEDRICH VON SCHILLER
versió i direcció SERGI BELBEL

© FELIPE MENA

GRÀCIA DEL 5 DE MAIG AL 5 DE JUNY

intèrprets Míriam Alemany, Jordi Banacolocha, Sílvia Bel, Àlex Casanovas, Carles Martínez, Fina Rius i Marc Rius
producció Teatre Lliure

La memorable batalla de reines de Schiller, el drama històric i polític que obria el romanticisme del segle XIX,
segons Sergi Belbel i amb Míriam Alamany i Sílvia Bel de protagonistes. Anglaterra i Escòcia, més que vigent.
Amb l’ajut de nobles del seu seguici, Maria Estuard, reina d’Escòcia i presonera al castell de Talbot per ordre
de la seva cosina Isabel I d’Anglaterra, conspira per salvar la vida i recuperar el poder polític. Un enfrontament
entre dues reines, dues religions, dues nacions, però també, i sobretot, entre dues dones amb poder.
Sergi Belbel
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ÀREES EDUCATIVES
Ciències socials, història, literatura universal, educació plàstica i visual, música, tecnologia, ètica.

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
Les convulsions polítiques, l’abús de poder, les conspiracions, la família, el poder femení.

EDAT RECOMANADA
Segon cicle de secundària i batxillerat.

PREU PER A GRUPS D’ESTUDIANTS
6q per persona.
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EL CURIÓS INCIDENT DEL GOS A MITJANIT

a partir de la novel·la de MARK HADDON adaptació SIMON STEPHENS
direcció JULIO MANRIQUE

© ROS RIBAS

MONTJUÏC DEL 26 DE MAIG AL 22 DE JUNY

intèrprets Mireia Aixalà, Ivan Benet, Carme Fortuny , Cristina Genebat, Pol López, Marta Marco, Norbert Martínez
i XaviER Ricart
producció Teatre Lliure
aquesta peça es presenta per gentilesa de Warner Bros. Entertainment.

Ve de la temporada passada, quan va exhaurir les localitats per a totes les funcions. tornem a presentar, ara a
Montjuïc i amb el caliu intacte, la famosa història de Christopher Bone, un noi amb la síndrome d’Asperger.
Adaptació teatral de la famosa novel·la de Mark Haddon premi Whitbread 2003, premi Guardian, premi
Commonwealth Writers, amb més de 2 milions d’exemplars venuts el primer any, i considerada una de les 5
millors novel·les juvenils pels votants de la campanya d’alfabetització de la BBC. El protagonista és un noi de 15
anys, “un matemàtic amb alguns problemes de conducta”, que s’enfronta a un misteri per resoldre. Britànic 100%
sota la direcció de Julio Manrique.
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En Christopher Boone és un noi extraordinari. És extraordinàriament intel·ligent, li agraden les matemàtiques i
observar el cel, de nit, imaginant que algun dia viatjarà per l’univers dins una nau espacial.
En Christopher Boone és un noi diferent. La gent el confon sovint, perquè sovint sembla que les persones tenen
la mania de dir coses diferents d’allò que en realitat estan dient.
En Christopher Boone, com un petit Sherlock Holmes, s’entestarà a resoldre el misteriós assassinat d’en Wellington,
el gos dels seus veïns.
En Christopher Boone, com un petit Ulisses, s’atrevirà a creuar, per primer cop, l’oceà de pors i obstacles i
confusió i soroll que el separen del món i agafarà un tren, per primera vegada a la seva vida, per tal d’arribar a
Londres fugint d’una mentida.
En Christopher Boone és el meu heroi. Un d’ells, almenys. I espero que passi a ser-ne, també, un dels vostres.
Julio Manrique

ÀREES EDUCATIVES
Literatura universal, llengua, ciències socials i del medi, matemàtiques, educació plàstica i visual, música,
ètica.

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
Les relacions humanes, l’amor, els herois, la família, superació de les pors i dels obstacles de la vida,
l’alteritat, la diferència i la inclusió.

EDAT RECOMANADA
Primer i segon cicle de secundària i batxillerat.

PREU PER A GRUPS D’ESTUDIANTS
6q per persona.

