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Des del Servei Educatiu, un any més volem apostar per apropar les arts escèniques als alumnes de secundària 
i de batxillerat rellegint els clàssics i descobrint la creació contemporània. Volem que els joves aprenguin a 
crear-se una mirada pròpia per poder 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.

DEL TEATRE LLIURE
SERVEI EDUCATIU
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Fotos de la portada i d’aquesta pàgina,
Institut Flos i Calcat
Los Perdenti Pedittore, seguimos trabajando en ello
direcció Maria Andino
Primer premi del Jurat a les Jornades Joves de Creació Artística – Teatre 2018



ESPECTACLES RECOMANATS

TRAVY
dramatúrgia Pau Matas Nogué 
i Oriol Pla Solina direcció Oriol Pla Solina
Montjuïc/Espai Lliure. 3 a 28/10

ÀNGELS A AMÈRICA
S’acosta el mil·leni i Perestroika
de Tony Kushner direcció David Selvas
amb La Kompanyia Lliure
Montjuïc. 25/10 a 25/11

RHUMANS
direcció Jordi Aspa cia. Rhum i cia.
Gràcia. 5 a 30/12

A.K.A. (Also Known As)
de Daniel J. Meyer
direcció Montse Rodríguez Clusella
Montjuïc/Espai Lliure. 14 a 23/12

JANE EYRE: una autobiografia
a partir de la novel·la de Charlotte Brontë
adaptació Anna Maria Ricart
direcció Carme Portaceli
Gràcia. 10/01 a 1/02

AÜC 
el so de les esquerdes
creació i direcció Les Impuxibles 
i Carla Rovira
Montjuïc/Espai Lliure. 23/01 a 3/02

QUI ETS?
de Màrius Serra direcció Joan Arqué
Montjuïc/Espai Lliure. 5 a 10/02

KINGDOM
creació Àlex Serrano, Pau Palacios  
i Ferran Dordal
cia. Agrupación Señor Serrano
Montjuïc. 12 a 17/02

INCÒGNIT
de Nick Payne direcció Mònica Bofill
cia. La InCògnita
Montjuïc/Espai Lliure. 27/02 a 17/03

TRANS (més enllà)
creació i direcció Didier Ruiz
cia. La compagnie des Hommes
Gràcia. 6 a 10/03

MAR DE FONS 
història oculta del desembarcament
direcció Pere Fullana cia. Iguana Teatre
Gràcia. 13 a 24/03

EL SOMRIURE AL PEU DE L’ESCALA
de Henry Miller direcció Ramon Simó
Montjuïc/Espai Lliure. 4/04 a 5/05

COM ELS GRECS
de Steven Berkoff
direcció Josep Maria Mestres
Gràcia. 11/04 a 12/05

DOGVILLE
de Lars von Trier dramatúrgia Pau Miró
direcció Sílvia Munt
Montjuïc. 9/05 a 9/06

EL TEMPS QUE ESTIGUEM JUNTS 
dramatúrgia i direcció Pablo Messiez
cia. La Kompanyia Lliure
Montjuïc/Espai Lliure. 16/05 a 2/06

DOLORS
idea original Meritxell Yanes
dramatúrgia Eulàlia Carrillo, 
Cristina Clemente i Marilia Samper
direcció Sergi Belbel, Cristina Clemente 
i Marilia Samper
Gràcia. 22/05 a 9/06

MÉS INFORMACIÓ I RESERVES
Alícia Gorina
Responsable del Servei Educatiu

e-mail serveieducatiu@teatrelliure.com / telèfon de reserves 932 892 771 (ext. 215)
i al nostre web www.teatrelliure.com



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

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

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

En aquest context, el Teatre Lliure proposa aquesta temporada a la directora escènica Anna Serrano que 
desenvolupin una residència a l’Institut Montjuïc de Barcelona, per tal que els alumnes participin al llarg de tot el 
curs, i en horari lectiu, en la concepció i la realització d’un projecte teatral.

VII Jornades Joves de Creació Artística – Teatre
Les VII Jornades Joves de Creació Artística parteixen d’un projecte educatiu que impulsa i organitza l’Institut 
Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona (IMEB) en col·laboració amb el Teatre Lliure, que cedeix 
l’espai i la tasca dels seus professionals. Els estudiants tenen la possibilitat de gaudir de les instal·lacions, de 
treballar amb els professionals del Lliure i d’endinsar-se en la creació artística i cultural. 

Adreçades a centres d’Educació Secundària i de Batxillerat de la ciutat de Barcelona, se seleccionen les propostes 
participants prioritzant el treball en grup, la col·laboració entre companys i la responsabilitat compartida.

El Teatre Lliure els obre les portes durant dos dies per rebre l’actuació del instituts seleccionats i el seu públic. 

Activitats complementàries a les funcions
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.

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 i la trobada són unes activitats complementàries a l’assistència a l’espectacle en curs. 
 Es realitzaran sempre que l’activitat del teatre ho permeti.

ACTIVITATS I PROJECTES 
DEL SERVEI EDUCATIU



Activitats especials de la temporada 18/19
Aquesta temporada proposem una sèrie d’activitats vinculades a diversos espectacles programats que són una 
ocasió única per aprofundir, no només en l’espectacle teatral, sinó en els temes que tracten.  

n  21/11 ÀGORA LLIURE PER A INSTITUTS 
Xerrada sobre la sida amb el doctor Bonaventura Clotet, president de la Fundació Lluita contra la Sida, cap del 
Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Germans Trias i Pujol i codirector del projecte HIVACAT de recerca 
de la vacuna contra la sida. 
A qui va dirigida? Educació secundària obligatòria 1r. i 2n. cicle (12-14 i 14-16 anys) i Batxillerat (16-18 anys). 
Horari 21 de novembre a la tarda. Lloc Teatre Lliure/Montjuïc Activitat gratuïta. Cal reserva prèvia. L’aforament 
és limitat. 

n  TROBADA AMB ELS PARTICIPANTS DE TRANS ALS CENTRES EDUCATIUS
Us proposem una activitat molt especial. Els intèrprets de l’espectacle TRANS (més enllà), que són persones que 
han emprès la transició personal, s’ofereixen a anar als centres educatius i fer una trobada amb els alumnes per 
parlar de l’obra i de la transsexualitat. 
A qui va dirigida? Educació secundària obligatòria 1r. i 2n. cicle (12-14 i 14-16 anys) i Batxillerat (16-18 anys). 
Horari i lloc La trobada es faria al vostre centre educatiu, el dia i l’hora que acordéssim. Activitat gratuïta limitada 
a la disponibilitat dels intèrprets. Cal reserva prèvia.  

* Totes les activitats són complementària a l’assistència a l’espectacle relacionat. 

ACTIVITATS I PROJECTES 
DEL SERVEI EDUCATIU
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TRAVY
dramatúrgia PAU MATAS NOGUÉ i ORIOL PLA SOLINA 
direcció ORIOL PLA SOLINA

intèrprets Diana Pla, Oriol Pla, Quimet Pla i Núria Solina

escenografia i vestuari Sílvia Delagneau / il·luminació Raimon Rius / so Pau Matas

producció Teatre Lliure

Actors fills d’actors: sagues i famílies que traspassen l’ofici i el coneixement de les arts de l’escena. La de 
l’Oriol Pla n’és una, i és a l’Espai Lliure per mostrar-nos la seva intimitat teatral.

Un adéu per salutació. Un forat al budell. Podríem posar una mica més de música, si us plau? La càrrega que 
significa no marxar mai del clan i no veure’s un mateix a fora és insostenible. Caminarem entre el desordre. 
Perquè això és un caos. Ens taparem els ulls durant la caiguda perquè caurem. Tot quatre. Serà un últim 
intent. Cremarem el piano de casa i de les golfes del cervell farem un pas. Un salt. Un ocell en flames. Una 
maleta amb potes. Un monstre ineludible. Un udol nocturn que fuig per un racó. Anirem endavant amb la 

MONTJUÏC/ESPAI LLIURE DEL 3 AL 28 D’OCTUBRE

©
 K

IK
U

 P
IÑ

O
L



 
ESPECTACLES RECOMANATS

festa per funeral. Amb la celebració d’un incendi. Ens trobarem a faltar? Bona pregunta. Mira’ls: posen el show 
davant d’un canó. S’agafen de les mans per travessar les cendres. És l’hora. “Ei, tu, ens espera un regal, allà 
darrera?” Potser es fa fosc. “Mama? Som una papallona fugint d’un incendi. Papa, si no riuen, em moriré?”. 
Oriol Pla

RECORREGUT LLIURE
Autoexploradors.

ÀREES EDUCATIVES
Filosofia, ciències socials, llengua, història de l’art, educació física, plàstica i visual i música.

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
Tracta de les històries familiars, del món del circ, el clown i el teatre, de la vida i el coneixement d’un mateix.

EDAT RECOMANADA
A partir del primer cicle d’ESO i batxillerat.

PREU PER A GRUPS D’ESTUDIANTS
7q per persona.

_ espectacle en català
_ durada per determinar
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ÀNGELS A AMÈRICA: 
S’ACOSTA EL MIL·LENI / PERESTROIKA
de TONY KUSHNER direcció DAVID SELVAS 
amb LA KOMPANYIA LLIURE

intèrprets Joan Amargós, Pere Arquillué, Quim Àvila, Clàudia Benito, Raquel Ferri, Eduardo Lloveras,  
Òscar Rabadan, Joan Solé, Júlia Truyol i Vicky Peña

traducció de l’anglès i adaptació Albert Arribas / escenografia Max Glaenzel / vestuari Maria Armengol  
i Clara Peluffo / caracterització Ignasi Ruiz / il·luminació Mingo Albir / so Damien Bazin / vídeo Joan Rodon 

producció Teatre Lliure

La peça més famosa de Tony Kushner fa vint-i-cinc anys i ho celebrem portant a escena les dues parts del 
díptic: S’acosta el mil·lenni i Perestroika. Una mirada actual a la pesta del segle xx en l’era Reagan, amb 
direcció de David Selvas. Funcions alternes i el dissabte, marató!

MONTJUÏC DEL 25 D’OCTUBRE AL 25 DE NOVEMBRE
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ESPECTACLES RECOMANATS

De tant en tant apareix un boig, o un il·luminat, o un boig il·luminat –que a més és un dramaturg excel·lent 
que vol parlar de TOT. I va i ho fa: del poder, l’amor, la democràcia, la sexualitat, la lleialtat, l’amistat, la 
religió, la tradició, la mort, el racisme, la malaltia, la llibertat, la justícia, la política... I, sobretot de l’espai de 
convivència que ens ha estat donat en aquest laboratori que és la terra.

Tony Kushner és aquest boig il·luminat i aconsegueix tot això plantejant l’escenari perfecte: els Estats Units en 
plena era Reagan, quan triomfa el neoliberalisme més salvatge i la dreta més extrema ha descosit, per recosir 
a la seva manera, els seus valors fundacionals. 

La seva Àngels a Amèrica és una obra enorme, ambiciosa, desacomplexada i profundament teatral. En el 
fons no deixa de ser una mena de serial metafísic. Històries de gent perduda en el magma de la vida, armats 
només amb la intel·ligència, la por, la sensibilitat, el sentit de l’humor i la capacitat d’estimar. Persones que 
intenten entendre el perquè de l’última gran epidèmia que ha viscut –i continua vivint– la Humanitat: la sida. 
Una malaltia que avui afecta tant els centenars de milers de persones de tot el món que no poden pagar-
se els medicaments, com els qui la pateixen al món occidental, i que sí que se’ls poden pagar però viuen 
estigmatitzats per una societat que castiga tot allò que té a veure amb les malalties de transmissió sexual. 

Àngels a Amèrica és, sens dubte, una de les catedrals del teatre contemporani. És una diana perfecta perquè 
aconsegueix connectar el més petit i el més gran. I avui, entrats a l’era Trump, funciona com un avís per a 
navegants, com una alarma universal, ja que ens posa al davant la imatge del millor i el pitjor de nosaltres mateixos. 
D’allò que podem construir si som capaços d’entendre’ns malgrat les profundes distàncies que puguem tenir. 

Potser la imatge que defineix millor aquest text són les plaques tectòniques. Per la seva violència potencial, 
per allò que tenen d’imprevist, pel que amaguen per sota, per tota la connotació de substrat: el lloc on s’agafa 
la vida, el seu ancoratge, la seva essència. Però també i sobretot perquè tenen la possibilitat de CANVI. 
David Selvas

RECORREGUT LLIURE
Decadència occidental.

ÀREES EDUCATIVES
Història contemporània, ciències socials, literatura universal, filosofia, educació plàstica i visual, música, ètica 
i religió.

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
El poder, l’amor, la democràcia, la sexualitat, la lleialtat, l’amistat, la religió, la tradició, la mort, el racisme, la 
malaltia, la llibertat, la justícia, la política.  

EDAT RECOMANADA
Segon cicle de secundària i Batxillerat.

PREU PER A GRUPS D’ESTUDIANTS
7q per persona.

_ espectacle en català
_ primera part, S’acosta el mil·lenni durada per determinar
 segona part, Perestroika durada per determinar
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RHUMANS
direcció JORDI ASPA  cia. RHUM I CIA

intèrprets Joan Arqué, Roger Julià, Mauro Paganini, Pep Pascual i Piero Steiner

escenografia Rhum i cia. i Adrià Pinar / vestuari Elisa Echegaray i Paca Naharro / il·luminació Quico Gutiérrez / so 
i concepció sonora Marc Santa / direcció musical Pep Pascual / música original Pep Pascual i Mauro Paganini /  
moviment Magí Serra

coproducció Teatre Lliure, Velvet Events i GREC 2018 Festival de Barcelona 

Últim capítol de la trilogia iniciada amb Rhüm, dirigit per Jordi Aspa, ànima de l’Escarlata Circus. Una indagació 
sobre la matèria del riure travada amb històries surrealistes. Perquè el riure ho cura tot.

El pallasso busca, i gairebé sempre troba, fissures en la raó i en els seus semblants. El savi tremola quan riu, 
perquè sovint la matèria del riure, la vida humana, és feta de tristesa, com afirmava Baudelaire.
Quan els pallassos són capaços de fer números amb les lletres i de vestir els fets de nuesa, la llibertat és la 
seva presó. 

GRÀCIA DEL 5 AL 30 DE DESEMBRE
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ESPECTACLES RECOMANATS

En aquest espectacle us convidaran a viatjar i a reflexionar sobre la figura del pallasso amb un collage musical 
farcit de números de creació pròpia i algun de clàssic, tot amanit amb una mica d’acidesa, de dolçor o de picant 
per desvetllar els músculs de la rialla.
Potser se us faran grosses les sabates; o potser us veureu emmirallats a la pista com si els pallassos us haguessin 
raptat el cor. I podreu adonar-vos que “riure” no és tan sols una paraula, sinó que és una cosa més profunda. 
A aquests pallassos, ja ho veureu, no els agrada riure’s de ningú sinó amb tothom... perquè el riure ho cura 
gairebé tot!
Jordi Aspa

RECORREGUT LLIURE
Veritat, bellesa i bondat.

ÀREES EDUCATIVES
Filosofia, educació plàstica i visual, música i ètica.

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
Les relacions humanes, el món del clown, el riure, les emocions.

EDAT RECOMANADA
Primer i segon cicle de secundària obligatòria.

PREU PER A GRUPS D’ESTUDIANTS
7q per persona.

_ espectacle en català
_ durada aproximada 1h. 10’ sense pausa
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A.K.A. (ALSO KNOWN AS)
de DANIEL J. MEYER  
direcció MONTSE RODRÍGUEZ CLUSELLA

MONTJUÏC/ESPAI LLIURE DEL 14 AL 23 DE DESEMBRE

intèrpret Albert Salazar

escenografia Anna Tantull / il·luminació Xavi Gardés / so Daniel J. Meyer i Xavi Gardés  

producció Flyhard Produccions / Sala Flyhard

La temporada passada va triomfar a la sala Flyhard i ara arriba a l’Espai Lliure. Una comèdia sobre la identitat 
individual i social, i les seves fronteres líquides, de l’autor d’origen argentí Daniel J. Meyer, i dirigida per Montse 
Rodríguez Clusella.

Carlos, em dic Carlos. Tinc 15 anys, o 16…Vaig al cole, m’avorreixo; quedo al parc amb els col·legues; ballo  
hip-hop… i un dia conec la Clàudia i… màgia. A.K.A. (Also Known As) ens parla d’un període de l’adolescència 
d’en Carlos del qual formem part. D’un moment en què, per circumstàncies alienes a ell, li trontollen els 
fonaments, les arrels, la identitat. I és que en Carlos és adoptat… i els ulls dels altres fan que es plantegi la seva 
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ESPECTACLES RECOMANATS

’veritable’ identitat; pot ser que no sigui del tot qui ha decidit ser. Perquè, en el fons, som qui sentim que som 
o qui la gent creu que som? Doncs d’això tracta A.K.A, de com arrelen aquests gèrmens en la vida del Carlos. 

Vaig arribar de l’Argentina fa 15 anys. Soc argentí-alemany-jueu amb ascendència alemanya, polonesa, russa 
però de Bielorússia –que potser en aquella època era Ucraïna–, argentina i moldava. La meva germana viu a 
Israel des de fa deu anys i els meus pares, des d’en fa cinc. O sigui que podríem dir que soc el més arrelat de 
la meva família, ara mateix.
Si miréssim el meu arbre genealògic, no hi ha dues generacions que s’hagin quedat a la mateixa terra tota la 
seva vida.
Visc a Catalunya, que podríem discutir durant hores i hores si és part d’Espanya, i més precisament a 
Barcelona, que podríem discutir durant hores i hores si avui és la millor representació de la ‘cultura catalana’.
Visc aquí. Sí, aquí, des de fa quinze anys.
Em sento d’aquí. La meva vida adulta l’he feta tota aquí. Tinc el nivell C de català, tinc una posició/opinió 
política catalana i no em puc imaginar un pa sense tomàquet.
Soc d’aquí.
Però continuo sent ‘de fora’.
Aquesta obra va d’això. De la identitat. De la diferència entre el que sents que ets i allò que la societat 
determina que ets. Del dins i del fora.
Daniel J. Meyer

RECORREGUT LLIURE
Autoexploradors.

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

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
La identitat, la identitat col·lectiva i la identitat individual, la immigració, el racisme, l’adolescència, l’amistat, 
l’amor.  

EDAT RECOMANADA
Primer i segon cicle de secundària i Batxillerat.

PREU PER A GRUPS D’ESTUDIANTS
7q per persona.

_ espectacle en català i castellà
_ durada 1h. 20’ sense pausa



 
ESPECTACLES RECOMANATS

©
 R

O
S

 R
IB

A
S

JANE EYRE: UNA AUTOBIOGRAFIA
a partir de la novel·la de CHARLOTTE BRÖNTE 
adaptació ANNA MARIA RICART  
direcció CARME PORTACELI

intèrprets Jordi Collet, Gabriela Flores, Abel Folk, Ariadna Gil, Pepa López, Joan Negrié i Magda Puig / 
músics Alba Haro i Clara Peya-Laia Vallès 

espai escènic Anna Alcubierre / vestuari Antonio Belart / caracterització Toni Santos / il·luminació Ignasi Camprodon /  
moviment i coreografia Ferran Carvajal / audiovisuals Eugenio Szwarcer / so Igor Pinto / música original Clara Peya

producció Teatre Lliure 

Torna a Gràcia la magnífica versió de la novel·la de Charlotte Brontë dirigida per Carme Portaceli, sobre l’heroïna 
romàntica més inclassificable. Premis Butaca 2017 per a Ariadna Gil i Abel Folk.

El més fantàstic d’aquest personatge i d’aquesta novel·la és el fet que Jane Eyre, des del seu naixement i 
sense tenir unes circumstàncies que la portin a ser d’aquesta manera, té dins seu l’instint de superació més 
impressionant que jo mai hagi llegit. Ja a l’internat de pobres, on l’envien, per treure-se-la de sobre perquè ja 

GRÀCIA DEL 10 DE GENER A L’1 DE FEBRER
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s’enfrontava a la injustícia des de ben petita, ella percep la seva incapacitat de deixar-se maltractar en cap dels 
vessants que el maltractament pogués disfressar-se. La Jane li pregunta a la seva amiga Helen per què es deixa 
castigar d’aquesta manera. La Helen li respon que ella ha vingut aquí per rebre una educació i que això forma 
part de l’assoliment d’aquest gran objectiu. I la Jane diu “no seria capaç de suportar aquesta humiliació, jo no ho 
perdonaria, això. Si tots obeíssim i fóssim amables amb els qui són cruels i injustos, ells no ens tindrien mai por i 
serien cada cop més dolents. Si ens peguen sense raó tenim l’obligació de tornar el cop, n’estic segura, i ben fort, 
per deixar clar als qui ho fan que no ho poden repetir”.
Jane Eyre és una novel·la escrita l’any 1847 per Charlotte Brontë sota el pseudònim de Currer Bell. Amb el 
seu nom real, el més possible hagués estat que no els haguessin publicat, ni a ella ni a cap de les seves dues 
germanes, l’Emily i l’Anne, cap de les novel·les que van escriure. O, si més no, no haurien aconseguit l’èxit que 
van tenir (no en el cas de l’Emily i els seus Cims borrascosos) ni, per tant, la possibilitat de continuar escrivint, 
que era la passió de totes elles.
Jane Eyre és una finestra a través de la qual Charlotte Brontë ens ensenya la seva visió del món. La Jane opina 
sobre la diferència arbitrària entre classes i fa especial menció al paper de la dona al món. Ella no deixa mai que 
ningú oblidi, pel fet de ser pobre o de ser dona, que no és un ser inferior.
Però per sobre de tot, Jane Eyre és una obra romàntica on la lluita per la llibertat és l’impuls que guia la 
protagonista en un món on les dones no la podien assolir. També hi ha, és clar, una gran història d’amor que 
només es podrà viure quan els dos protagonistes estiguin d’igual a igual, quan l’amor no sigui una presó, sinó un 
acte de llibertat.
Carme Portaceli

“Un magnífic treball actoral, d’alta volada, que ja té totes les funcions previstes esgotades i que reclama que es 
recuperi en una segona oportunitat.” Andreu Sotorra Clip de teatre
“El vibrant muntatge de Carme Portaceli va commoure al públic del Lliure de Gràcia la nit de l’estrena.” César 
López Rosell El Periódico
“Una Ariadna Gil pletòrica, segura: que domina l’escena perquè es creu el personatge fins a la medul·la. Portaceli 
aconsegueix una simfonia coreografiada d’emocions i moviments.” Jordi Bordes El Punt Avui
“Magnífica l’actuació d’Ariadna Gil, commovedora i carregada d’humanitat. Abel Folk, absolutament impecable. 
Un dels millors muntatges de Carme Portaceli.” Joan-Anton Benach La Vanguardia

RECORREGUT LLIURE
Patriarcat.

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

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
Feminisme i feminitat, la societat patriarcal, l’abús de poder, l’amor, l’amistat, les desigualtats socials, l’anhel 
de llibertat i les traïcions.

EDAT RECOMANADA
Segon cicle de secundària i batxillerat.

PREU PER A GRUPS D’ESTUDIANTS
7q per persona.

_ espectacle en català
_ durada 2h. sense pausa
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AÜC. EL SO DE LES ESQUERDES
creació i direcció LES IMPUXIBLES i CARLA ROVIRA 

intèrprets Júlia Barceló, Olga Lladó, Ariadna Peya, Clara Peya i Maria Salarich / veu en off Abril Frías

textos i dramatúrgia Carla Rovira / música original i direcció musical Clara Peya / direcció coreogràfica Ariadna 
Peya / assessorament artístic Arantza López / assessorament a la dramatúrgia Marta Mariñas, Glòria Casas,  
Abril Frías i Clara V. Fleck / escenografia Sarah Bernardy / vestuari Núria Llunell / il·luminació Jordi Berch /  
so Josep Sanchez-Rico

coproducció Les Impuxibles i Grec 2017 Festival de Barcelona

Les germanes Ariadna i Clara Peya són Les Impuxibles. Amb Carla Rovira van estrenar al GREC del 2017 aquest 
crit rebel en contra de la violència sexual, d’una actualitat esfereïdora.

AÜC és allò que se sen entre les costures del silenci i la ràbia. És el crit o el lament silenciat en la nostra 
quotidianitat. És un lloc incòmode però necessari. AÜC va de tu i de mi, de nosaltres. Les violències sexuals són 
invisibilitzades per desconeixement, connivència o per l’horror. Les violències sexuals són diverses i molt més 

MONTJUÏC/ESPAI LLIURE DEL 23 DE GENER AL 3 DE FEBRER
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ESPECTACLES RECOMANATS

extenses del que volem imaginar. Et convidem a habitar aquest AÜC perquè no hi ha res més revolucionari que 
l’apoderament. Les compartim per reconèixer, les compartim per canviar, les compartim per perdre la por. Cinc 
intèrprets, moltes històries, infinites experiències i un AÜC. Què passa quan asseiem en una taula una psicòloga, 
una supervivent de violència sexual, una sociòloga, una ballarina, una música, una productora i una performer, 
totes elles feministes? Doncs que es coneixen, s’expliquen qui són les unes a les altres, comparteixen moments i 
es fan preguntes, a voltes complicades.

Les Impuxibles som la fusió artística d’una pianista i una ballarina. Una fusió que conté la potència de la qualitat 
de cada una per separat, i l’harmonia del vincle que ens uneix. Som la Clara i l’Ariadna Peya: germanes, creadores 
i intèrprets.
Les Impuxibles treballem la barreja de llenguatges. Una recerca que fusiona música i moviment amb altres 
disciplines escèniques, una investigació que no s’acaba i que ens ha conduït a la construcció d’un llenguatge 
propi. Per això continuem apostant per la cooperació i les aliances entre creadors i universos, per descobrir noves 
formes de creació i poder portar el nostre treball més enllà.
El compromís social ha fet créixer en nosaltres la necessitat de fer servir l’art com a altaveu de denúncia i de canvi 
social, i ens ha posicionat en una política d’igualtats.

RECORREGUT LLIURE
Patriarcat.

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

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
La violència de gènere, el feminisme, la societat patriarcal, la llibertat, la igualtat, el compromís social. 

EDAT RECOMANADA
Segon cicle de secundària i batxillerat.

PREU PER A GRUPS D’ESTUDIANTS
7q per persona.

_ espectacle en català
_ durada 1h. 10’ sense pausa
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QUI ETS?
de MÀRIUS SERRA direcció JOAN ARQUÉ

MONTJUÏC/ESPAI LLIURE DEL 5 AL 10 DE FEBRER

intèrprets Judit Farrés, Roger Julià i Òscar Muñoz

escenografia Adrià Pinar / vestuari Rosa Lugo / il·luminació Sylvia Kuchinow / música Dani Alegret  

coproducció Velvet Events i Hause & Richman

Primer va ser un llibre. Després, les lectures en veu alta d’aquest llibre. I finalment, el relat teatralitzat. La 
història del Llullu, el fill de l’escriptor Màrius Serra, nascut amb paràlisi cerebral. Un cant a la vida i a la 
comprensió de nosaltres mateixos des dels reptes que ens imposen els altres. 

El Llullu, nascut amb paràlisi cerebral, ha d’anar amb cadira de rodes i mai no podrà caminar. En un càmping 
de l’Empordà on la família passa uns dies, el seu pare es queda embadalit veient com corre el cosí del Llullu i 
té un somni: algun dia veurà córrer son fill. Acompanyat de la mare i la germana, passejaran el Llullu per tot el 
món, d’Itàlia a Hawaii, atraient les mirades de persones molt diferents. Fins que un dia, el somni es farà realitat.

©
 J

O
R

D
I 

R
IB

Ó
, 

M
IG

U
E

L 
LL

A
C

H



 
ESPECTACLES RECOMANATS

Vaig publicar Quiet l’any 2018 en una col·lecció de narrativa, quan el Llullu tenia 8 anys. El llibre va començar 
a circular de seguida i es va traduir a diverses llengües, algunes tan llunyanes com el coreà. El 14 de juny 
de 2009 en vam fer una lectura pública il·lustrada amb música, en el marc del concert benèfic Mou-te pels 
Quiets. Aquell mateix vespre, alguns dels actors amics que hi van participar ja em van parlar de la força 
dramàtica de les escenes que llegien. El concert va omplir la sala gran de L’Auditori i va acabar amb una 
versió de L’home estàtic interpretada a cappella per Pau Riba i Sergi López, amb el Llullu dalt de l’escenari. 
Poques setmanes després, el 24 de juliol, el Llullu ens va deixar. Després del dol, vaig continuar fent lectures 
de fragments de Quiet en llocs molt diversos i davant de públics molt diferents. De primer, només llegia, però 
de mica en mica vaig començar a explicar els episodis més significatius del llibre, cada cop més dramatitzats, 
i al final vaig pensar que n’havia de fer una versió teatral que visibilitzés aquests éssers sovint invisibles, els 
quiets, que et permeten descobrir qui ets.
Màrius Serra

RECORREGUT LLIURE
Teatre inclusiu.

ÀREES EDUCATIVES
Literatura catalana, ciències socials, filosofia, educació plàstica i visual, música i ètica.

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
L’autoconeixement, la superació personal, la vida i la mort, la paternitat, la inclusió, la (dis)capacitat.

EDAT RECOMANADA
Segon cicle de secundària i Batxillerat.

PREU PER A GRUPS D’ESTUDIANTS
7q per persona.

_ espectacle en català
_ durada per determinar



 
ESPECTACLES RECOMANATS

KINGDOM
creació ÀLEX SERRANO, PAU PALACIOS i FERRAN DORDAL 
cia. AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO

MONTJUÏC DEL 12 AL 17 DE FEBRER

performers Diego Anido, David Muñiz, Nico Roig, Pablo Rosal i Wang Ping-Hsiang

cap del projecte Barbara Bloin / música Nico Roig / videoprogramació David Muñiz / videocreació Vicenç Viaplana /  
espai escènic i maquetes Àlex Serrano i Silvia Delagneau / vestuari Silvia Delagneau / il·luminació Cube.bz / 
coreografia David Anido

coproducció Teatre Lliure, GREC 2018 Festival de Barcelona, Teatros del Canal, Manchester Home Theatre, 
Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Groningen Grand Theatre, La Triennale di Milano – Teatro dell’Arte, CSS 
Teatro Stabile di Innovazione del Friuli – Venezia Giulia, Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, Festival 
Romaeuropa 

Van ser a Montjuïc fa dues temporades i ara hi tornen amb el seu últim espectacle. L’Agrupación Señor Serrano 
dona una volta més al capitalisme global i als valors emblemàtics del consum i la virilitat.
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ESPECTACLES RECOMANATS

Kingdom barreja amb esperit irreverent plàtans, King Kong, consum, coreografies virils, publicitat, punk rock, 
supermercats, creixement, descontrol, expansió, multinacionals, escassetat de recursos, cops d’Estat, zoofília, 
trap i machotes morrejant-se com si s’acabés el món.

L’Agrupación Señor Serrano és una de les companyies més estimulants i originals de l’escena actual. Així ho 
avalen guardons com el Lleó de Plata de la Biennal de Venècia 2015 o el Premi Ciutat de Barcelona 2016. 
En el seu llenguatge escènic fan valer la tecnologia, tant en la seva versió més sofisticada com en la més 
artesanal. Combinen el vídeo, la performance, les maquetes i la música en directe, elements amb què creen 
microuniversos a cada nou espectacle. I de fons sempre filtren un missatge inconformista.

Kingdom representa una versió corregida i augmentada del llenguatge marca de la casa que caracteritza la 
companyia.

RECORREGUT LLIURE
Decadència occidental.

ÀREES EDUCATIVES
Història contemporània, filosofia, ciències socials, tecnologia, educació plàstica i visual, música i ètica.

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
El capitalisme, la masculinitat, la societat de consum, el món occidental.

EDAT RECOMANADA
Segon cicle de secundària i Batxillerat.

PREU PER A GRUPS D’ESTUDIANTS
7q per persona.

_ espectacle en català, castellà, anglès, francès, xinès i alemany
 sobretitulat en català
_ durada 1h. 10’ sense pausa



 
ESPECTACLES RECOMANATS

INCÒGNIT
de NICK PAYNE direcció MÒNICA BOFILL cia. LA INCÒGNITA

intèrprets Paula Blanco, Oriol Guinart, Jordi Llordella i Victòria Pagès

traducció de l’anglès Mònica Bofill / escenografia Laura Clos ‘Closca’ / vestuari Míriam Compte / vídeo Joan Rodon

coproducció Teatre Lliure i La InCògnita

Del dramaturg britànic Nick Payne, una peça del 2014 sobre el cervell, la millor ‘màquina de generar històries’. 
Una indagació triple a partir de la intel·ligència, la memòria i la ment, basada en fets reals. 

Incògnit són vint-i-un personatges en mans de quatre intèrprets, tres històries al llarg de seixanta anys. Incògnit 
és un calidoscopi emocional amb un nexe comú: la recerca de la identitat. Tres relats amb tres cervells per 
protagonistes.

La primera història se situa a Princeton (Nova Jersey) a partir de l’any 1955, i se centra en la vida de Thomas 
Harvey, el patòleg que va fer l’autòpsia d’Albert Einstein i que en va robar el cervell.

MONTJUÏC/ESPAI LLIURE DEL 27 DE FEBRER AL 17 DE MARÇ
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ESPECTACLES RECOMANATS

La segona, té lloc a Bath (Anglaterra), i comença l’any 1953 quan Henry, que pateix atacs d’epilèpsia, se sotmet 
a una operació de cervell que li provoca una amnèsia anterògrada per a tota la vida. Aquesta història parteix del 
cas real de Henry Molaison, que es va convertir en el famós cas d’estudi “H. M.”

La tercera, transcorre l’any 2013 i explica la història de la Marta, una neuropsicòloga clínica divorciada que 
comença a buscar noves opcions en la seva vida. Inicia una història d’amor amb la Patrícia, amb tots els dubtes 
que això li comporta, i comença també a canviar el punt de vista sobre la seva feina i la relació amb els pacients.

Totes tres històries es creuen de forma aleatòria en l’espai i el temps, i deixem que el cervell de l’espectador faci 
la composició del puzle. Tres històries que, amb molt de sentit de l’humor, exploren la naturalesa de la identitat i 
la manera com ens definim segons allò que recordem.

Incògnit és una exploració emocionant d’allò que significa ser humà.
La InCògnita

RECORREGUT LLIURE
Autoexploradors.

ÀREES EDUCATIVES
Llengua, ciències socials, filosofia, biologia, educació plàstica i visual, música i ètica.

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
La identitat, la memòria, el cervell humà, la condició humana, l’amor, les emocions.

EDAT RECOMANADA
Segon cicle de secundària i batxillerat.

PREU PER A GRUPS D’ESTUDIANTS
7q per persona.

_ espectacle en català
_ durada aproximada 1h. 25’ sense pausa



 
ESPECTACLES RECOMANATS

TRANS (MÉS ENLLÀ)
creació i direcció DIDIER RUIZ cia. LA COMPAGNIE DES HOMMES

intèrprets Neus Asencio, Ian de la Rosa, Clara Palau, Danny Ranieri, Raúl Roca, Sandra Soro 
i Leyre Tarrasón Corominas

escenografia Emmanuelle Debeusscher / vestuari Maria Negretti / il·luminació Maurice Fouilhé / 
música Adrien Cordier / vídeo Zita Cochet / imatge Lu Aschehoug, Garance Bigo, Clothide Evide, Aurore Fénié, 
Arthur Gaillon, Anne Hirsch, Yu-Heng Lin i Julia Nuccio (Gobelins escola de la imatge) / 
col·laboració artística Tomeu Vergés

coproducció Teatre Lliure, Châteauvallon scène nationale, Le Channel scène nationale de Calais, Arpajon–La 
Norville–Saint-Germain-lès-Arpajon, Fontenay-en-Scènes/Fontenay-sous-Bois, Festival d’Avignon, Le Grand T 
théâtre de Loire-Atlantique, Théâtre de Chevilly-Larue, Théâtre de l’Agora scène nationale Evry Essonne i La 
Filature scène nationale – Mulhouse amb el suport de l’Institut Français i de la Fondation Un monde par tous, en 
el marc de la Fondation de France

GRÀCIA DEL 6 AL 10 DE MARÇ
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ESPECTACLES RECOMANATS

Reprenem per una setmana l’espectacle de Didier Ruiz que l’any passat va obrir la mostra de teatre inclusiu 
NOSaltres, en l’àmbit de la diversitat sexual i afectiva. Coratge vital a escena.

Set participants parlaran dalt de l’escenari de la seva experiència, del seu lloc en la societat. Lluny de clixés i 
els fantasmes de la nit, he reunit participants de diverses edats que tenen una vida social, familiar i professional 
bastant corrent. Tres homes i quatre dones. La més jove, la Leyre, té 22 anys; la més gran, la Clara, 60. Algunes 
d’aquestes persones han emprès la transició personal després de molts anys, d’altres però ho han fet ben aviat. 
La Clara l’ha viscuda mentre assajàvem. Va començar-la el mes de novembre del 2017. Totes aquestes persones 
tenen una feina: delineants industrials, estibadors, conductors d’autobús, perruquers. La tria no va ser fàcil. Em 
vaig entrevistar amb una trentena de persones per quedar-me’n set. He trobat molt d’amor i compromís en totes 
aquestes dones i homes, algunes de les quals venien d’un passat difícil. Totes elles han estat admirables per 
la seva dignitat i determinació. Trans (més enllà) és la segona part d’un díptic consagrat als invisibles que ens 
demana abandonar els prejudicis i eixamplar el nostre àmbit de tolerància. Gràcies al teatre, no documental sinó 
de l’humanitat, Trans ens permet veure el món en la seva complexitat enlluernadora.
Didier Ruiz

“La magnífica funció pensada i dirigida pel francès Didier Ruiz neutralitza la visió sòrdida sobre la transsexualitat. 
Per fi, la normalitat.” Santi Fondevila Ara
“On és la normalitat? On és la monstruositat, en la diferència o en la intolerància? Els testimonis dels set actors 
són la resposta incòmoda i personal a aquestes qüestions i plantegen com, lluita rere lluita, deixa de ser clar si allò 
que importa és el destí, el cos acomplert o el camí cap a la felicitat d’un mateix. És la primera passa, diu Ruiz, per 
canviar ‘una societat intolerant que ja no parla d’amor’. Anar més enllà.” Sebastià Portell Time Out
“Davant de la situació marginal, insultant o violenta, acaben vencent les escenes de llum, d’esperança, de 
somriure. De vida.” Jordi Bordes El Punt Avui

RECORREGUT LLIURE
Teatre inclusiu.

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

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
La transsexualitat, la societat, la condició humana, l’autoconeixement, l’amor, l’amistat. 

EDAT RECOMANADA
Primer i segon cicle de secundària i batxillerat.

PREU PER A GRUPS D’ESTUDIANTS
7q per persona.

_ espectacle en català i castellà
_ durada 1h. 30’ sense pausa



 
ESPECTACLES RECOMANATS

MAR DE FONS
HISTÒRIA OCULTA DEL DESEMBRACAMENT
direcció PERE FULLANA cia. IGUANA TEATRE

GRÀCIA DEL 13 AL 24 DE MARÇ

intèrprets Maria Bauçà, Rodo Gener, Lluqui Herrero, Albert Mèlich, Carles Molinet i Rosa Serra
músics Miquel Àngel Aguiló i Agustí Aguiló

equip de dramatúrgia Jaume Miró, Aina Salom, Carme Planells i Pere Fullana / escenografia Jordi Banal / 
vestuari Antònia Fuster / il·luminació Toni Gómez / vídeo Lluís Ortas / música original Miquel Àngel Aguiló  

coproducció Teatre Lliure, Teatre Principal de Palma i Iguana Teatre

La companyia degana del teatre illenc i el Teatre Principal de Palma porten a escena la història de la repressió 
feixista a Mallorca, un dels territoris més immediatament castigats per l’alçament franquista del juliol del 
1936. Teatre testimonial dirigit per Pere Fullana.

L’estiu del 1936, tropes republicanes procedents de Catalunya desembarcaren a les costes del llevant mallorquí 
per recuperar l’illa, que s’havia posicionat al costat de l’alçament militar. L’operació va ser un fracàs i en tres 
setmanes els republicans varen haver de reembarcar. En el replegament, precipitat i mal organitzat, es deixaren 
a terra molts de milicians i de milicianes que foren capturats, torturats, exhibits com a trofeu de guerra i 

©
 À

N
G

E
LA

 N
IC

O
LA

U



 
ESPECTACLES RECOMANATS

afusellats. I, amb ells, s’eliminà del territori, en molts de casos arbitràriament, una gran quantitat d’homes i 
de dones sospitosos de ser afectes als invasors i a la República. Tot plegat deixà un rastre de por, repressió 
i silenci entre els vençuts que varen haver de conviure dia rere dia amb els botxins (d’una illa és més difícil 
escapar-se’n) en una relació silent i submisa. 
Els corrents de fons originats pel temporal de l’estiu de 1936 han pertorbat la societat mallorquina amb 
conseqüències encara ben presents vuitanta anys després i han marcat més del que sembla la relació entre 
Catalunya i les Illes. 
Mar de fons s’ha elaborat a partir del testimoniatge de persones implicades en aquells fets, tant en els bèl·lics 
del 36 com en la llarga ressaca que aquests deixaren.
Aquests retalls de vida són interpretats per vuit actrius, actors i músics, transformats en personatges que 
encarnen testimonis de la realitat, veus que parlen de més enllà de la mort, instants de somni, pensaments i, 
fins i tot, testimoniatges d’objectes o paisatges.
En definitiva, el muntatge vol ajudar a explicar-nos una mica la societat que som ara i, potser, entreveure la 
societat que haguéssim pogut ser. 
Iguana Teatre / Teatre Principal

Iguana Teatre és una companyia productora i distribuïdora d’espectacles constituïda a finals de 1985. El seu 
principal objectiu és la creació d’espectacles dirigits a un públic majoritari, sempre dins de la perspectiva 
d’oferir un teatre de qualitat en el qual conflueixin diferents manifestacions artístiques, recuperant clàssics 
propis i universals amb una concepció moderna i fent investigació contínua de les noves línies teatrals.
En aquests 33 anys d’història, la companyia porta fets 41 espectacles, que van des d’autors clàssics com 
Shakespeare, Txékhov, Molière o Wilde al teatre de carrer, sense oblidar les creacions pròpies (col·lectives o 
del director, Pere Fullana).
Un tret propi d’Iguana Teatre és, en paraules de Damià Pons, catedràtic i professor de literatura catalana 
contemporània a la UIB: “un lirisme tens i dens, en el ben acabat de tots els detalls, en la capacitat de saber 
incitar els espectadors a endevinar sota la pell de cada obra una veu que els parla des de molt endins”.

RECORREGUT LLIURE
Memòria obstinada.

ÀREES EDUCATIVES
Llengua, història, ciències socials, educació plàstica i visual, música i ètica.

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
La Guerra Civil, la repressió feixista a les Illes Balears i les conseqüències en la societat que perduren al llarg 
dels anys.

EDAT RECOMANADA
Segon cicle de secundària i Batxillerat.

PREU PER A GRUPS D’ESTUDIANTS
7q per persona.

_ espectacle en mallorquí
_ durada per determinar



 
ESPECTACLES RECOMANATS
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EL SOMRIURE AL PEU DE L’ESCALA
de HENRY MILLER direcció RAMON SIMÓ

intèrprets Joan Arqué, Oriol Boixader, Tanja Haupt, Griselda Juncà i Jordi Martínez

traducció de l’anglès Màrius Serra / escenografia Ramon Simó / vestuari Mariel Soria / il·luminació Quico Gutiérrez /  
so Ramon Ciércoles / música original Joan Alavedra / assessor de circ Lei Mendoza

producció Teatre Lliure 

Va néixer com un encàrrec del pintor Fernand Léger, després va prendre vida independent i el va il·lustrar Joan 
Miró. Un pallasso retirat torna a la pista a causa d’un accident. La seva veritat el convertirà en profeta d’una fe 
poc cristiana. Un dels relats més peculiars de Henry Miller, en defensa d’un art humanista.

AUGUSTE MILLER, POETA EN ACCIÓ
El somriure al peu de l’escala és, sens dubte, el text més singular de Henry Miller, com ell mateix va reconèixer. 
Auguste, el pallasso que el protagonitza, és un dels pocs personatges que no van formar part de la vida de 
l’autor. No és, en sentit estricte, un personatge real. És més que això: és un personatge de veritat.
Miller és reconegut per ser un autor contradictori que va esdevenir un símbol de l’inconformisme i d’una 
certa revolta. La prohibició de les seves novel·les en el món anglosaxó, considerades immorals, va ajudar a 
configurar un mite que estranyament casava amb l’èxit popular. Miller va ser alhora un personatge marginal i un 
triomfador. Lloat i blasmat en la mateixa mesura per crítics i lectors, mitificat per la generació beat i examinat 
amb recel pels experts que, massa vegades, es van negar a valorar-ne la qualitat de la paraula. L’èxit, però, no 
el va allunyar de la literatura ni de la reflexió sobre l’escriptura i el paper de l’artista en el món contemporani. 
Ans al contrari, potser podríem dir que el més important en tota l’obra de Miller, de ficció o assagística, és la 
recerca sobre la funció de l’artista. Sobre el ser de l’artista, que era, sobretot, ell mateix. Personatge real i de 
ficció i alhora, Miller va bastir la seva obra per intentar trobar el seu lloc al món. Un món que examinava amb 

MONTJUÏC/ESPAI LLIURE DEL 4 D’ABRIL AL 5 DE MAIG



mirada dura, punyent. El veia, segons paraules pròpies, tal com el veuen els poetes: el món és una jungla i no 
sap com protegir-se’n. Tot i no haver escrit mai poesia, Miller volia tenir ànima de poeta. I per a ell, com per 
a Rimbaud, el poeta és aquell que vol “veure-ho tot, sentir-ho tot, exhaurir-ho tot, explorar-ho tot, dir-ho tot”.
Un personatge a la recerca de la veritat de la seva vida. Així podríem definir H. Miller i també Auguste, el 
pallasso. Com Miller, els pallassos són éssers “fora del món”. La renúncia a un món falsament organitzat –que 
denuncia amb la seva malaptesa– i l’anarquia –que no tolera cap imposició si no és la de la pròpia humanitat– 
pròpies del pallasso són també la rebel·lia de Miller. Ell, que havia compartit l’admiració de l’avantguarda 
parisenca pel món del circ i que se sentia identificat amb el clown. Així, pels volts de 1948, quan li va arribar 
la proposta d’escriure una narració per acompanyar una sèrie de dibuixos de Fernand Léger sobre el circ, 
l’escriptor-clown no s’hi va poder negar. La cosa no va anar endavant. Léger va trobar el text massa… potser 
massa personal. Després Miró, a l’inrevés de Léger, va il·lustrar les paraules de Miller.
A El somriure al peu de l’escala, Henry Miller ens fa testimonis de la història d’Auguste, un pallasso de gran 
fama i reconeixement que, en un cert moment de la seva vida, s’adona que pot fer alguna cosa més que “fer 
riure el poble”. De casualitat, en una de les seves funcions, i per error, com no podia ser altrament en tractar-
se d’un pallasso, descobreix que és capaç de comunicar al públic una cosa encara millor: el somriure, la joia 
veritable, la gràcia. Però al capdavall, després de la sorpresa i els aplaudiments, el públic el rebutja. El poble 
només vol riure. I Auguste es troba de sobte desemparat. Comença aquí una recerca de sí mateix, del seu 
ésser. De l’abisme, de vegades brutal, que separa el personatge de la persona, l’artista de la persona, el clown 
d’ell mateix. La casualitat el torna al circ i novament allí, novament entre cavalls i somriures, entre comèdia i 
tragèdia, la peripècia el portarà a resoldre el dilema.
Miller es buscava a sí mateix. Auguste, es busca a sí mateix. Potser Miller és Auguste. O potser Auguste som 
tots. Potser tots mirem de trobar el nostre lloc al món i potser ho intentem de tot cor. Potser no ens atrevim a 
renunciar a la diferència entre personatge i persona que ens permet la covardia i la mentida. Encara que subtils 
lletanies ens diguin que aquesta diferència és essencial per a la civilitat. Segur? Vivim en un món on la mentida 
ja ni tan sols es diu així i la veritat ja no cotitza als mercats. 
Fa temps que vaig començar a treballar amb pallassos. Cada cop estic més cert que ens en calen. Pallassos 
anàrquics, indolents, insubmisos i alegrement batalladors. Pallassos a la contra d’un món que, com els poetes, 
no entenen ni volen entendre. Ho deia Miller: “El pallasso és un poeta en acció”. Ramon Simó

RECORREGUT LLIURE
Veritat, bellesa i bondat.

ÀREES EDUCATIVES
Llengua, literatura universal, història de l’art, filosofia, educació plàstica i visual, música i ètica.

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
La identitat, la humanitat, l’art, el món del circ, el paper de l’artista, la ficció i la realitat, la societat, la recerca 
de bellesa, la sinceritat i el compromís.

EDAT RECOMANADA
Segon cicle de secundària i Batxillerat.

PREU PER A GRUPS D’ESTUDIANTS
7q per persona.

_ espectacle en català
_ durada per determinar
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COM ELS GRECS
de STEVEN BERKOFF direcció JOSEP MARIA MESTRES

intèrprets Mercè Aránega, Sílvia Bel, Pep Cruz i Pablo Derqui

traducció de l’anglès Joan Sellent / escenografia Clara Notari / vestuari María Araujo /
il·luminació Ignasi Camprodon / so Jordi Bonet

producció Teatre Lliure

Un dels pares de l’església cristiana deia que Homer maleducava el poble amb els seus mites perquè el poble 
els entenia de manera literal i irreverent. Despullats de religió i irreverents com els grecs, són aquí els mites 
creats per Steven Berkoff el 1980, en plena era Thatcher, presentats per Josep Maria Mestres. Visionari és poc.

Com els grecs és una reivindicació de la insolència, la transgressió, la irreverència, la ferocitat. En aquest 
Èdip contemporani, que ja es pot considerar un clàssic, Steven Berkoff ens descobreix una cosa realment 
revolucionària: podem crear la nostra pròpia mitologia feta d’intimitats i d’emocions pròpies, en comptes de 
viure a mitges a través de mites, religions i filosofies d’altres. Aquí hi ha la veritable transgressió de Com els 
grecs. Una tragèdia sense justícia poètica.

GRÀCIA DE L’11 D’ABRIL AL 12 DE MAIG
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Berkoff va estrenar Greek el 1980. Avui els seus presagis més pessimistes s’han vist superats amb escreix. 
L’abocador que imaginava per a la peripècia vital del seu Èdip/Eddy al Londres de la Margaret Thatcher sembla 
un conte per a nens quan el confrontem amb la malaltia espiritual que ens han portat la societat del benestar 
(no per a tothom...), les crisis diverses, el terrorisme global... És per això que dur a escena Com els grecs em 
sembla avui més oportú que mai. I tant de bo que ens pugui aportat una mica de llum! Potser ens podrà ajudar 
a reavaluar el significat profund dels valors que realment importen en la nostra societat, en la nostra vida. 
Encara que només sigui una mica. Encara que només sigui íntimament. 
Josep Maria Mestres

RECORREGUT LLIURE
Decadència occidental.

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

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
La condició humana, la grandesa i misèria humana, la societat contemporània, l’espiritualitat.

EDAT RECOMANADA
Segon cicle de secundària i Batxillerat.

PREU PER A GRUPS D’ESTUDIANTS
7q per persona.

_ espectacle en català
_ durada per determinar
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DOGVILLE
de LARS VON TRIER dramatúrgia PAU MIRÓ  
direcció SÍLVIA MUNT

MONTJUÏC DEL 9 DE MAIG AL 9 DE JUNY

intèrprets Andreu Benito, Bruna Cusí, Anna Güell, Andrés Herrera, Josep Julien, Lluís Marco, Áurea Márquez, 
Fermí Reixach i David Verdaguer

traducció de l’anglès Pau Miró / escenografia Max Glaenzel / vestuari Mercè Paloma / il·luminació David Bofarull /  
so Damien Bazin / vídeo Daniel Lacasa
  
producció Teatre Lliure

Pau Miró signa l’adaptació de la famosa pel·lícula de Lars Von Trier, estrenada el 2003 i primera part de la 
trilogia USA: Land of Opportunity. Si vols que els altres t’acceptin, t’has de sotmetre a l’abús i expiar el seu 
ressentiment. Però llavors, què separa la bondat de la maldat? Dirigida per Sílvia Munt.
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DOGVILLE, LA DESTRUCCIÓ DE LA INNOCÈNCIA 
La Grace s’ha escapat de casa. No té ni vint anys. Arriba a Dogville, un poble perdut per les muntanyes, 
buscant refugi. En Tom, un escriptor que no troba mai el moment d’escriure la gran novel·la que el farà passar 
a la història, l’ajuda. S’esforça perquè considerin la Grace una més al poble i oblidin els prejudicis que genera 
la seva condició de forastera. Malgrat les primeres reticències, els habitants de Dogville l’acaben acollint. 
Però aquest acte no és de generositat. El preu que haurà de pagar la forastera Grace és l’explotació. L’abús 
en les diverses formes que adopta. La normalització d’aquesta violència la fa entrar en estat de xoc. Li costa 
reaccionar. El món idealitzat que esperava trobar quan va fugir de casa li mostra la cara més cruel. Per als 
habitants de Dogville, aquests actes de violència són consentits. Prefereixen pensar que la Grace perdona 
l’imperdonable en comptes de prendre consciència de què estan fent. La Grace espera que en Tom l’ajudi, però 
en Tom, com tota la resta, acaba mirant cap a una altra banda, convertint-se així en còmplice de l’atrocitat. 
La innocència de la Grace s’esberla definitivament. Però no es rendeix i planta cara a tot el poble. La jove 
fugitiva obliga els habitants de Dogville a mirar-se al mirall. La veritat que s’hi reflecteix és massa incòmoda 
i la màscara de Dogville cau definitivament. El veritable codi moral que unia els habitants del poble era la 
hipocresia. La resta, pur individualisme.
Dogville és un conte trist i cruel que ens permet veure els mecanismes que utilitza una societat per culpabilitzar 
les víctimes i eludir les pròpies responsabilitats. Aquesta evidència topa frontalment amb les expectatives de 
la Grace. S’esperava un món perfecte i, quan finalment descobreix que no ho és, vol destruir-lo. La solució és 
cremar-ho tot perquè així reneixi l’esperança? 
Silvia Munt i Pau Miró

RECORREGUT LLIURE
Patriarcat.

ÀREES EDUCATIVES
Literatura universal, filosofia, ciències socials, història de l’art, educació plàstica i visual, música i ètica.

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
La bondat i la maldat, la justícia, el desterrament, la societat, la condició humana, la misèria humana, la tortura, 
la venjança.

EDAT RECOMANADA
Segon cicle de secundària i Batxillerat.

PREU PER A GRUPS D’ESTUDIANTS
7q per persona.

_ espectacle en català
_ durada per determinar
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EL TEMPS QUE ESTIGUEM JUNTS
dramatúrgia i direcció PABLO MESSIEZ cia. LA KOMPANYIA LLIURE

MONTJUÏC/ESPAI LLIURE DEL 16 DE MAIG AL 2 DE JUNY

intèrprets Joan Amargós, Quim Àvila, Clàudia Benito, Raquel Ferri, Eduardo Lloveras, Maria Rodríguez, 
Joan Solé i Júlia Truyol

traducció al català Marc Artigau / escenografia i vestuari Elisa Sanz / il·luminació Paloma Parra / so Joan Solé
  
producció Teatre Lliure

De la temporada passada, recuperem el muntatge estrella de La Kompanyia Lliure. Un calidoscopi de vides en 
un plec espaciotemporal. Aquest any, El temps que estiguem junts tornarà a ser vostre.

“És una comèdia? És un drama? És l’enèsima versió de La omisión de la familia Coleman? Tant se val. Messiez 
és un poeta que mou les seves peces com el millor coreògraf, i ha tret el millor suc dels joves actors de La 
Kompanyia Lliure. Una gran oportunitat de demostrar el seu talent.” Andreu Gomila Time Out
“Un treball que remet als abismes però des d’un realisme màgic que trenca amb la seva aridesa. Preciosa 
simfonia amb tocs vius i segones veus.” Jordi Bordes Recomana.cat
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“La interpretació de tots vuit és plena d’espontaneïtat i d’energia. Una obra de conclusió oberta i de rerefons 
poètic. Impactant i essencial.” Andreu Sotorra Clip de teatre
“Un treball que destaca per la singularitat, l’entrega i la precisió dels intèrprets, i per la imaginativa direcció.” 
Santi Fondevila Ara
“L’experiència de veure una obra de Messiez és intensa i densa. Els vuit intèrprets que pugen a l’escenari estan 
fantàstics i treballen des de la naturalitat més absoluta.” Martí Figueras Núvol

RECORREGUT LLIURE
Autoexploradors.

ÀREES EDUCATIVES
Llengua, filosofia, educació plàstica i visual, música i ètica.

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
L’amor, l’amistat, l’anhel de llibertat, les vivències, el temps, els somnis, les pèrdues, el dol.

EDAT RECOMANADA
Segon cicle de secundària i Batxillerat.

PREU PER A GRUPS D’ESTUDIANTS
7q per persona.

_ espectacle en català
_ durada 1h. 45’ sense pausa
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DOLORS
idea original MERITXELL YANES dramatúrgia EULÀLIA CARRILLO, 
CRISTINA CLEMENTE i MARILIA SAMPER
direcció SERGI BELBEL, CRISTINA CLEMENTE i MARILIA SAMPER

GRÀCIA DEL 22 DE MAIG AL 9 DE JUNY

intèrprets Enric Cambray, Gemma Martínez i Meritxell Yanes

espai escènic i escenografia Punt Produccions Teatrals S.L. / vestuari Judith Torres / 
il·luminació August Viladomat / so Carles Cors
  
producció Teatre Lliure i MeriYanes produccions

Els format teatral tradicional de vegades ens ve estret. Com a bons addictes a les sèries, Sergi Belbel, Cristina 
Clemente i Marilia Samper han escrit i dirigit una història teatral en sis capítols consecutius. Cada setmana en 
podreu veure dos. I l’últim diumenge, marató!
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En les societats patriarcals, i de forma totalment aleatòria, s’atorga un grau més alt de consideració als valors 
associats al sexe masculí per damunt dels associats al sexe femení.
La diferència sexual per si mateixa no és raó de desigualtat. L’atribució de valors i de poder diferent a cadascuna 
de les categories, en aquest cas home i dona, és allò que transforma la diferència en desigualtat.
La desigualtat es refereix a les diferents oportunitats que tenen homes i dones per accedir a béns i recursos, 
com poden ser la salut, l’educació, l’habitatge i la feina, i també a l’autonomia, l’accés a la informació, la presa 
de decisions i la presència i visibilitat pública.
Les desigualtats de gènere tenen l’origen en el desenvolupament de les societats sexistes, androcèntriques i 
patriarcals.
Com a dona i creadora, sento la necessitat d’aportar el meu granet de sorra i la meva visió particular d’una 
realitat que visc, de manera directa i indirecta, en situacions de la meva quotidianitat que em situen d’una 
manera indiscriminada per sota dels valors associats al sexe masculí.
Aquest projecte escènic és, doncs, un cant a la vida i un homenatge a totes les persones que en algun moment 
o altre de les seves existències s’han sentit vulnerades o discriminades pel seu sexe. 
Meritxell Yanes

La Lola està treballant en una idea que creu que revolucionarà el mercat: un dispositiu que ajuda a alleujar els 
dolors menstruals. Però, cada vegada que proposa el projecte a una empresa, només topa amb la desconfiança, 
el desinterès i el qüestionament constant de les seves idees. La majoria de les vegades ni tant sols aconsegueix 
que es reuneixin amb ella per tal que els en mostri un prototip.
Cansada i decebuda, una nit de borratxera amb la seva amiga Miranda arriba a la conclusió que, si fos un home, 
probablement no toparia amb tantes negatives. Així, decideix inventar-se un cap masculí per tal d’aconseguir 
que el seu projecte sigui pres seriosament.

RECORREGUT LLIURE
Patriarcat.

ÀREES EDUCATIVES
Llengua, literatura catalana, ciències socials, educació plàstica i visual, música i ètica.

TEMES QUE TRACTA L’OBRA
Les desigualtats de gènere, la discriminació, la societat contemporània.

EDAT RECOMANADA
Primer i segon cicle de secundària i batxillerat.

PREU PER A GRUPS D’ESTUDIANTS
7q per persona.

_ espectacle en català
_ durada de cada capítol per determinar
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