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Activitats als centres educatius
Volem introduir el llenguatge teatral a totes les etapes de creixement  
i que els joves trepitgin l’escena i siguin cocreadors amb artistes  
professionals. Tot plegat, fent del teatre una eina d’aprenentatge  
de múltiples aplicacions. 

Creadors EN RESiDÈNCiA          9

Escena Pilot          10
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Activitat escènica. El Lliure del futur
Des del Teatre Lliure volem interpel·lar des d’una perspectiva actual,  
oferint-los experiències significatives en les arts de l’escena, els joves  
nascuts al segle xxi, el segle del present i del futur.

Concurso de malos talentos  11  
 
Oasis de la impunidad  12  
 
Tot el que passarà a partir d’ara  13
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Activitat escènica. Altres espectacles recomanats
Al Teatre Lliure creiem que és molt important que el públic adolescent  
es barregi amb l’adult i visqui l’experiència real de venir al teatre.  
Per això us recomanem altres espectacles de la nostra programació.

Yerma  14 
 
Tots eren fills meus  15 
 
Les amistats perilloses  16
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Activitat escènica. Accions educatives
La riquesa de les accions contribueix a formar el públic jove com a alguna 
cosa més que bons espectadors i proposa les primeres llavors per al diàleg, 
l’associació d’idees, l’esperit crític i la capacitat d’expressar-se.

Entre bambolines!  17

El Lliure a les aules  18

Dossiers de pensament crític  19

Procés de creació  20

MÉS INFORMACIÓ I RESERVES

Alícia Gorina
Programa educatiu

programaeducatiu@teatrelliure.com 
664 862 685 (ext. 2268)
www.teatrelliure.com
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Activitat digital
Una oportunitat per aprofundir en l’activitat presencial del teatre  
sense barreres de distància o de temps, i per fer del Teatre Lliure un teatre sense límits.  

Lliure Estudi  21
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Presentació del Programa educatiu 
per a secundària
Al Teatre Lliure el Programa educatiu ha passat a ser un dels eixos vertebrals 
de la nostra activitat. Per això hem creat un Programa educatiu sòlid amb 
un conjunt d’accions tant als nostres escenaris com als centres educatius, 
avalat pel Segell de Qualitat Educativa del Consell d’Innovació Pedagògica de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

Aquesta temporada, el nucli creador del Programa educatiu se situa a l’Espai 
Lliure, que convertim en l’espai del teatre destinat a ser el viver de la creació 
nova i de públics nous, perquè aquests seran el futur de les nostres arts. La 
nostra voluntat principal és generar més cultura del teatre, entenent-lo com 
una manifestació autèntica, real i necessària de socialització, comunicació 
i expressió de la nostra societat, tot garantint-ne una major presència en 
cadascuna de les etapes de creixement dels infants, joves i adults. 

Tant és si porteu el vostre alumnat de secundària per primer cop al teatre, 
o si us interesseu per primera vegada en les arts escèniques: tinguin l’edat 
que tinguin, els volem al Lliure. Perquè tothom pugui treure profit de les arts 
escèniques, ampliar coneixements, accentuar el pensament crític i participatiu, 
educar la mirada teatral, reflexionar sobre la societat en què vivim i rebre estímul 
per a la sensibilitat, la creativitat, la imaginació i la capacitat d’expressar-se.

Ens calen aquests espais d’enriquiment i ens cal treballar conjuntament. Per 
això també des del Programa educatiu volem propiciar que la creació teatral 
s’acosti i es nodreixi de la realitat de la comunitat educativa. 

Enguany presentem diverses activitats als centres educatius per fomentar la 
pràctica teatral a l’aula i, dins la programació d’El Lliure del futur, espectacles i 
accions educatives per a abans, durant i després de venir al teatre. 

Necessitem tancar el parèntesi que hem viscut aquests dos anys, sortir del fosc 
i tornar al present, tornar al teatre per significar-nos com a societat mitjançant 
les nostres històries i deixar que la imaginació no tingui límit.

Veniu al teatre a viure una experiència única!



9

Temporada 22/23

ACTIVITATS ALS CENTRES EDUCATIUS

Creadors EN RESiDÈNCiA
Aquesta temporada, el Teatre Lliure se segueix sumant al programa Creadors 
EN RESiDÈNCiA que desenvolupen l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i 
el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) des de l’any 2009. 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 o una creadora amb els estudiants. Creadors EN RESiDÈNCiA proposa 
als artistes que concebin una obra específica, pensada per ser duta a terme 
amb un grup d’estudiants d’Educació Secundària Obligatòria amb l’objectiu 
de propiciar que 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 la part creadora com per la receptora, ha consolidat el 
projecte com un àmbit cultural clau de la ciutat.

En aquest context, aquesta temporada l’artista Marina Congost, amb la 
mediació del Teatre Lliure, desenvoluparà un treball de creació amb un grup 
d’alumnes de primer d’ESO de l’Institut Escola Turó de Roquetes amb el 
projecte Un dia, jo. El seu objectiu és treballar amb especial interès temes 
vinculats amb la construcció de la identitat cultural i amb la seva representació. 
Congost vol traslladar aquest “jo” al jovent i a la seva història. Donant la màxima 
importància a la història i al relat (propi i de grup) jugarà amb els conceptes de 
veritat i mentida, realitat i ficció. En aquest procés es posarà en dubte la força 
de les històries que ens expliquen –i ens expliquem– que sovint prenem per 
grans veritats. I s’observarà com generen empatia i connexió amb l’altre. 

Tornar a l’índex

© Roser Blanch



10

Temporada 22/23

ACTIVITATS ALS CENTRES EDUCATIUS 

Escena Pilot
Enduts per la voluntat que el jovent tingui l’oportunitat de viure una experiència 
teatral significativa en un entorn professional, de donar eines al professorat 
perquè usi el llenguatge i les tècniques teatrals a l’aula, i d’acostar la creació 
teatral professional a la realitat social i educativa dels adolescents, aquest any 
tornem a proposar el projecte Escena Pilot.

Escena Pilot és un projecte educatiu i artístic de l’Institut de Cultura de 
l’Ajuntament de Barcelona i el Teatre Lliure que es basa en la cocreació d’un 
espectacle entre diferents centres educatius públics de Barcelona, sota el 
lideratge d’una direcció escènica professional.

La direcció escènica de la temporada 22/23 serà de Carla Rovira i treballarà 
amb l’alumnat i el professorat dels instituts: Barri Besòs, Caterina Albert, Coves 
d’en Cimany, El Joncar i Montjuïc. L’estrena tindrà lloc a l’Espai Lliure durant el 
mes de maig de 2023.

Tornar a l’índex

© Arnau Macià
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AUTORIA I DIRECCIÓ
José y sus Hermanas
INTÈRPRETS
Alejandro Curiel, Marta Díez, 
Carolina Manero, Gemma Polo, 
Glòria Ribera
COPRODUCCIÓ
Teatre Lliure i José y sus Hermanas 
AMB L’AJUT DEL
Grec 2022 Festival de Barcelona, 
Teatro Calderón de Valladolid, Ma 
Scène nationale, Teatros del Canal 
i l’ICEC
AMB LA COL·LABORACIÓ DE 
Fabra i Coats – Fàbrica de Creació  
i La Piconera
 
ÀREES EDUCATIVES 
Filosofia, cultura i valors ètics, 
ciències socials, educació plàstica, 
visual i música.
TEMES QUE TRACTA L’OBRA
Utopies, gènere, revoltes, resistència 
política, solidaritat, mitjans de 
comunicació. 
IDIOMA
En català i castellà
EDAT RECOMANADA
A partir de 14 anys (ESO i Batxillerat)
PREU PER A GRUPS D’ALUMNES
7 €
DATES
Del 10 de novembre al 4 de desembre
HORARI
De dimecres a divendres a les 20.00 h,  
dissabte a les 17.00 h i a les 20.30 h,  
diumenge a les 18.00 h.  
Funció a les 16.00 h el 01/12 
(col·loqui amb la companyia  
al final de la funció moderat  
per Agost Produccions)
SALA
Gràcia
DURADA APROXIMADA
Per determinar
ACCESSIBILITAT
Assistència auditiva  
a través del mòbil
Divendres accessible  
18/11 traducció simultània  
en llengua de signes catalana

ACTIVITAT ESCÈNICA. EL LLIURE DEL FUTUR 

Concurso de malos talentos
José y sus Hermanas

Podem imaginar un futur diferent de les prediccions actuals de catàstrofe o 
de paradís? La companyia José y sus Hermanas ens convida a imaginar un 
futur utòpic per fer un món millor. 

Firmem pactes, amnisties i convenis per oblidar i ornamentar el PASSAT. Ens 
proposen una mirada edulcorada i populista amb la sentència ferma del “tot 
temps passat va ser millor”, i així EL PRESENT es converteix en una guerra 
contínua i incomprensible, un conflicte de tothom contra tothom. El FUTUR és 
un desert. Podria ser un “concurs de mals talents”?

La seqüència “estudiar-treballar-casar-se-posseir un habitatge-tenir fills-jubilar-
se” ja no serveix. Aquest encadenament era útil a les generacions del maig del 
68 i a les següents, però ara tot això s’ha capgirat: els nivells d’insatisfacció 
amb els nostres Estats de cartró pedra són aclaparadors. Tots imaginem 
un agreujament de la crisi ecològica; en política ostentem democràcies 
deteriorades sovint amb menys llibertats i drets que règims autoritaris o 
feixistes; vivim en un capitalisme salvatge en què la classe treballadora ha 
perdut drets, amb un major grau de desenvolupament tecnològic els efectes 
del qual, però, són el control social i l’aïllament individual. Si només imaginem 
un futur pitjor, el present ens semblarà admissible i no lluitarem per canviar les 
coses. L’ansietat col·lectiva s’ha convertit en paràlisi i immobilisme. 

Concurso de malos talentos és una reflexió sobre tot allò que ens impedeix 
mobilitzar-nos per canviar les coses i una reivindicació de la utopia (queer, 
descolonitzada, etc.) i de la resistència política en la solidaritat.

José y sus Hermanas és una companyia nascuda el 2017 que proposa una escena 
multidisciplinària en la qual el vídeo, la música en directe, el text, els cossos i el 
moviment s’entrellacen buscant un dispositiu híbrid de resultat polièdric. Entre els 
espectacles que han estrenat convé destacar Los bancos regalan sandwicheras y 
chorizos, Arma de construcción masiva i Explore el jardín de los Cárpatos.

Tornar a l’índex

© José y sus Hermanas
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© Maglio Pérez

DRAMATÚRGIA I DIRECCIÓ
Marco Layera
INTÈRPRETS
Diego Acuña, Nicolás Cancino, 
Lucas Carter, Mónica Casanueva, 
Carolina Fredes, Imanol Ibarra, 
Carolina de la Maza, Pedro Muñoz
PRODUCCIÓ
Teatro La Re-Sentida i Münchner 
Kammerspiele
EN COPRODUCCIÓ AMB 
Matucana 100 i Schaubühne Berlin 
EN COOPERACIÓ AMB 
Fundación “Recuerdo, 
Responsabilidad y Futuro” (EVZ) 
AMB EL SUPORT DEL 
Bundeszentralamt für Steuern 
(BZSt)

ÀREES EDUCATIVES 
Filosofia, cultura i valors ètics, 
ciències socials, història, educació 
física, visual i plàstica.
TEMES QUE TRACTA L’OBRA
El poder, la violència, la violència 
policial, el càstig, el cos humà.
IDIOMA
En castellà
EDAT RECOMANADA
A partir de 16 anys (Batxillerat)
PREU PER A GRUPS D’ALUMNES
7 €
DATES
Del 9 al 12 de març
HORARI
De dimecres a dissabte a les 20.00 h, 
diumenge a les 18.00 h. 
SALA
Gràcia
DURADA
1 h 25’

ACTIVITAT ESCÈNICA. EL LLIURE DEL FUTUR 

Oasis de la impunidad
Teatro La Re-Sentida

Investigació sobre els orígens i mecanismes de la violència. Sis actors, dos 
ballarins i una escultura viva s’embarquen a la recerca de respostes. Un 
espectacle de dansa de la companyia xilena La Re-Sentida.

Vuit cossos es mouen per l’escenari en misterioses sacsejades. Marxen, 
entren i celebren, però no és clar si els seus moviments parlen de patiment 
o de l’alegria, de l’orgull o de la por. Junts són un cos de seguretat format 
estrictament per cossos disciplinats. Educats per perpetrar la violència contra 
ells mateixos i contra els altres. Mantenir l’ordre! és l’imperatiu.

Inspirat en l’estallido social, la revolta que va recórrer els carrers de Santiago de 
Xile el 18 d’octubre de 2019 i va omplir la Plaza Dignidad, Marco Layera i la seva 
companyia, Teatro La Re-sentida, emprenen una reflexió coreogràfica sobre la 
naturalesa de la violència que, a Xile, ha tancat la policia i els ciutadans en una 
dialèctica permanent. És un estudi dels cossos al carrer tractats com a objectes 
però, sobretot, com a subjectes de l’exercici de la violència. Aquest examen de 
les motivacions sistèmiques i individuals de la violència se centra, en particular, 
en el cantó de qui l’exerceix. Què connecta la convicció individual i la disciplina 
forçada? Qui mou els fils entre bambolines? Com es pot desencadenar 
l’agressió de les víctimes? I qui pot retre comptes a l’oasi d’impunitat?

Una peça que indaga de manera abstracta en les formes de violència que 
habiten i desborden els cossos policials de les nostres societats democràtiques, 
i que evoquen la dessacralització del cos humà com a única forma 
d’adoctrinament, de càstig i de control.

La Re-Sentida és una companyia xilena que busca mitjans poètics per 
plasmar el pols, les visions i les idees de la seva generació. Els seus 
espectacles combinen la dramatúrgia col·lectiva i els mètodes del teatre 
documental, fusionen la reflexió i la provocació i es comprometen políticament. 
La companyia entén el teatre com un instrument de crítica, reflexió i (re)
construcció. Al Teatre Lliure va presentar amb èxit Paisajes para no colorear.

Tornar a l’índex



13

Temporada 22/23

DIRECCIÓ
Glòria Balañà i Altimira
DRAMATÚRGIA 
Joan Yago
INTÈRPRET
Biel Rossell
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure

ÀREES EDUCATIVES 
Llengua catalana, filosofia, cultura 
i valors ètics, ciències socials, 
educació visual i plàstica.
TEMES QUE TRACTA L’OBRA
La mort, la vida, l’adolescència, 
la família, la malaltia, la pèrdua, la 
maternitat i la paternitat.
IDIOMA
En català
EDAT RECOMANADA
A partir de 14 anys (ESO i Batxillerat)
PREU PER A GRUPS D’ALUMNES
7 €
DATES
Del 29 de març al 16 d’abril
HORARI
De dimecres a divendres a les 20.00 h,  
dissabte a les 17.00 h i a les 20.30 h, 
diumenge a les 18.00 h. 
SALA
Gràcia
DURADA
Per determinar
ACCESSIBILITAT
Assistència auditiva  
a través del mòbil
Divendres accessibles  
07/04 sobretítols adaptats
COL·LOQUI
06/04 postfunció

© Hugo Cornelles / Sílvia Poch

ACTIVITAT ESCÈNICA. EL LLIURE DEL FUTUR 

Tot el que passarà a partir d’ara
Glòria Balañà i Altimira i Joan Yago

Acostem la vivència de la mort als adolescents. Un espectacle que compta 
amb el testimoni de joves, famílies i professionals que coneixen de prop la 
malaltia i el trànsit final.

La malaltia i la mort vistos des de l’adolescència. La pèrdua d’un pare o 
d’una mare, que coincideix amb el moment de construcció de la identitat i el 
descobriment de les implacables normes del món. Les converses difícils i, 
sobretot, les converses que ja no podrem tenir mai. La família; el que significa 
realment ser família i també l’abisme insondable de tot el que passarà a partir 
d’ara, de totes les coses que encara falta per viure. Dalt de l’escenari, un tros 
de vida tempestuós però profundament humà per compartir amb la comunitat 
el relat d’uns personatges que s’enfronten a una situació per a la qual, 
evidentment, no estan preparats.

Un espectacle creat per la directora Glòria Balañà i Altimira, que ha signat  
entre altres els espectacles Decadència, Les cadires o El setè cel, i el dramaturg 
Joan Yago, membre fundador de La Calòrica i autor de dramatúrgies com 
Feísima enfermedad y muy triste muerte de la Reina Isabel I, Sis personatges – 
Homenatge a Tomás Giner o De què parlem quan no parlem de tota  
aquesta merda.

Tornar a l’índex
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AUTORIA
Federico García Lorca
DIRECCIÓ
Juan Carlos Martel Bayod
ESPAI ESCÈNIC
Frederic Amat
INTÈRPRETS
Joan Amargós, María Hervás,  
David Menéndez, Bàrbara 
Mestanza, Isabel Rocatti,  
Yolanda Sey, Camila Viyuela
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure

ÀREES EDUCATIVES 
Llengua castellana, literatura 
espanyola, filosofia, cultura i valors 
ètics, educació plàstica, visual  
i música.
TEMES QUE TRACTA L’OBRA
Maternitat, família, feminisme, 
matrimoni, frustració, repressió, 
destí.
IDIOMA
En castellà
EDAT RECOMANADA
A partir de 15 anys (Batxillerat)
PREU PER A GRUPS D’ALUMNES
7 €
DATES
Del 18 de novembre  
al 16 de desembre
HORARI
De dimecres a divendres a les 19.00 h, 
dissabte a les 17.00 h,  
diumenge a les 18.00 h.  
Divendres 16/12 la funció  
és a les 17.00 h.
SALA
Montjuïc. Sala Fabià Puigserver
DURADA APROXIMADA
Per determinar
ACCESSIBILITAT
Assistència auditiva  
a través del mòbil
Divendres accessibles 
25/11 i 09/12 sobretítols adaptats 
02/12 i 16/12 audiodescripció
COL·LOQUI
24/11 postfunció

ACTIVITAT ESCÈNICA.  
ALTRES ESPECTACLES RECOMANATS 

Yerma
Federico García Lorca,  
Juan Carlos Martel Bayod i Frederic Amat

La tragèdia d’una dona que no pot tenir fills sota la pressió social i el desig 
de ser mare, en una proposta que, malgrat tot, està plena del desig de 
viure i de crear. 

Yerma és la protagonista i dona títol a una de les peces més aplaudides del 
poeta i dramaturg Federico García Lorca. Un poema tràgic en tres actes que 
mostra el conflicte intern d’una dona que vol ser mare però no pot. Ella viu 
aquesta frustració en un entorn que fa indispensable la maternitat en una dona 
casada, les principals funcions de la qual són portar la casa i educar els fills. I 
dins seu, l’instint maternal lluita contra la repressió i l’obligació imposada.

Com va declarar repetidament Federico García Lorca, Yerma és una tragèdia 
amb un sol tema (la dona estèril) i un caràcter en desenvolupament progressiu. 
A través del llarg temps dramàtic, Yerma lluita desesperadament amb la seva 
veritat, que cada vegada esdevé més conflictiva, i no para fins consumar-
la. La resolució final –la mort del marit– és la darrera defensa del seu somni 
impossible i una afirmació rotunda del seu destí tràgic davant la fatalitat cega. 
La pressió social sobre la dona és un tema recurrent de l’autor, especialment en 
la maternitat, com les aparences o la fatalitat del destí. I és present en les tres 
peces que conformen la trilogia rural: Bodas de sangre (1933), Yerma (1934) i La 
casa de Bernarda Alba (1936). Tres tragèdies que uneixen mite, poesia i realitat 
en tres retrats de dona alhora oprimida i alliberada. 

A partir de la conferència que García Lorca va fer sobre les cançons de bressol 
peninsulars, la proposta de Juan Carlos Martel Bayod entén Yerma com una 
peça musical composta a cop de pulsió cardíaca, una cançó de bressol, en la 
qual el públic és la criatura a qui es canta. Una cançó que t’avisa i t’expressa 
la realitat més crua. Yerma és també un somni –o potser un malson– del qual 
és impossible sortir. Yerma no ens amenaça ni espanta, ens llança enmig de 
l’escena, indefensos contra les realitats d’una dona a qui li brolla vida per tots 
els porus i que, així i tot, només troba la mort.

Tornar a l’índex

© Frederic Amat
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AUTORIA
Arthur Miller
DIRECCIÓ
David Selvas
INTÈRPRETS
Quim Àvila, Clàudia Benito,  
Jordi Bosch, Eduard Buch,  
Eduardo Lloveras, Francesc Marginet, 
Gemma Martínez, Clara de Ramon, 
Emma Vilarasar
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure

ÀREES EDUCATIVES 
Llengua, literatura universal, filosofia, 
ciències socials, història, cultura  
i valors ètics.
TEMES QUE TRACTA L’OBRA
El capitalisme, la moral i l’ètica, 
el poder, la justícia, les relacions 
familiars, la mort, el somni americà. 
IDIOMA
En català
EDAT RECOMANADA
A partir de 15 anys (segon cicle 
d’ESO i Batxillerat)
PREU PER A GRUPS D’ALUMNES
7 €
DATES
Del 22 de febrer al 26 de març
HORARI
De dimecres a divendres a les 19.00 h,  
dissabte a les 17.00 h,  
diumenge a les 18.00 h. 
SALA
Montjuïc. Sala Fabià Puigserver
DURADA
Per determinar
ACCESSIBILITAT
Assistència auditiva 
a través del mòbil
Divendres accessibles
03/03 i 17/03 audiodescripció 
10/03 i 24/03 sobretítols adaptats
COL·LOQUI
02/03 postfunció
ACTIVITAT PARAL·LELA
14/03 a les 16.30 h
Death of a Salesman  
[La mort d’un viatjant]
de Volker Schlöndorff (1985)
a la Filmoteca de Catalunya

ACTIVITAT ESCÈNICA.  
ALTRES ESPECTACLES RECOMANATS 

Tots eren fills meus
Arthur Miller i David Selvas

David Selvas dirigeix un text d’Arthur Miller inspirat en un altre de Henrik 
Ibsen sobre què passa quan ens toca assumir les responsabilitats morals i 
legals dels altres. 

Arriba a escena el segon text teatral d’Arthur Miller, l’èxit del qual el va decantar 
definitivament per l’escriptura dramàtica. L’obra, basada en fets reals, explica la 
història de Joe Keller i Steve Deever, els socis d’una fàbrica de peces d’avions 
que, durant la guerra, n’ha servit de defectuoses i ha provocat moltes morts. 
Deever ho paga amb la presó i Keller queda lliure i acaba enriquint-se. Passats 
els anys, els fills respectius i ells mateixos pateixen les conseqüències d’aquella 
catàstrofe immersos en una estructura de poder gairebé insuportable. Les ombres 
bessones de la catàstrofe i el fet que el jove fill de Keller fos denunciat com a 
desaparegut durant la guerra, dominen l’acció. La història d’amor de Chris Keller i 
Ann Deever, l’amargor de George Deever tornat de la guerra per trobar el seu pare 
a la presó i el soci del seu pare lliure, creen un ambient sufocant. El clímax que 
mostra la reacció d’un fill davant del seu pare culpable és la conclusió inevitable 
d’una obra d’una intensitat electritzadora.

Una història plena d’històries, la del fracàs del somni americà, la d’una família plena 
de secrets, la de la mort... i inspirada en l’Ànec salvatge de Henrik Ibsen, que planteja 
l’assumpció personal de la responsabilitat moral i legal dels altres.

Arthur Miller, dramaturg nord-americà (La mort d’un viatjant i Les bruixes de Salem 
entre moltes altres peces), combina la consciència social amb la preocupació per 
la vida interior dels seus personatges. Va créixer durant la Gran Depressió, que li 
va fer conèixer la inseguretat de l’existència moderna i la por de ser apartats de la 
imatge del que triem ser en aquest món.

David Selvas és actor i director i compta amb una llarga trajectòria. En destaquem: 
Romeu i Julieta, La importància de ser Frank, Àngels a Amèrica i L’onzena plaga.

Tornar a l’índex
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AUTORIA
Pierre Choderlos de Laclos
DIRECCIÓ I ADAPTACIÓ
Carol López
INTÈRPRETS
Bea Segura, Mònica López, 
resta de repartiment en curs
PRODUCCIÓ
Teatre Lliure

ÀREES EDUCATIVES 
Llengua, literatura universal, filosofia, 
cultura i valors ètics.
TEMES QUE TRACTA L’OBRA
Els codis socials, la raó, el 
llibertinatge, les relacions socials i 
sentimentals, l’amor, el desig.
IDIOMA
En català 
EDAT RECOMANADA
A partir de 15 anys (segon cicle 
d’ESO i Batxillerat)
PREU PER A GRUPS D’ALUMNES
7 €
DATES
Del 18 de maig al 18 de juny
HORARI
De dimecres a divendres a les 19.00 h,  
dissabte a les 17.00 h, 
diumenge a les 18.00 h. 
SALA
Montjuïc. Sala Fabià Puigserver
DURADA
Per determinar
ACCESSIBILITAT
Assistència auditiva 
a través del mòbil
Divendres accessibles
26/05 i 09/06 sobretítols adaptats
02/06 i 16/06 audiodescripció
COL·LOQUI
25/05 postfunció
ACTIVITAT PARAL·LELA
23/05 a les 16.30 h
Dangerous liaisons 
[Les amistats perilloses]
de Stephen Frears (1988)
a la Filmoteca de Catalunya

ACTIVITAT ESCÈNICA.  
ALTRES ESPECTACLES RECOMANATS 

Les amistats perilloses
Pierre Choderlos de Laclos i Carol López

Carol López fa la seva particular mirada als protagonistes de la novel·la 
de Pierre Choderlos de Laclos, que narra un tour de force entre la fredor 
racional i el llibertinatge. 

Les amistats perilloses, escrita el 1782, participa de les dues grans tradicions 
literàries que caracteritzen la fi del segle xviii: la novel·la rousseauniana edificant 
i la novel·la llibertina. Servint-se del gènere epistolar, relata una història de 
perversió, gelosia i sentiments oposats protagonitzada pels personatges amorals 
del vescomte de Valmont i la marquesa de Meurteil. Dotats d’intel·ligència i 
lucidesa, que només viuen per sadollar, fent servir l’engany, si cal, un desig 
irrefrenable de seducció i sotmetiment utilitzant la pulsió amorosa com a mitjà de 
manipulació del pròxim i satisfacció del seu amor propi. La negació de l’afectivitat 
en benefici de la sensualitat és la clau de la seva aliança. El final tràgic dels 
protagonistes no comporta un caràcter moralitzador de l’obra. Però posats sota el 
prisme social d’avui, Mme. de Merteuil hi tindrà molt a dir. 

Formada a l’Institut del Teatre, Carol López debuta al Lliure el 2005 amb V.O.S. 
El 2008, amb Germanes, és guardonada amb un Premi Max, dos Premis Butaca 
i un Premi de la Crítica de Barcelona. Ha estat la directora artística de la sala La 
Villarroel del 2010 al 2013. En els seus espectacles acostuma a treballar amb 
codis i referents cinematogràfics traslladats a l’escena.

Tornar a l’índex
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ACTIVITAT ESCÈNICA. ACCIONS EDUCATIVES

Entre bambolines!
Un recorregut guiat per les instal·lacions del Teatre Lliure de Montjuïc us farà 
descobrir què s’amaga darrera d’aquest escenari de referència internacional 
en un edifici de gairebé 100 anys d’història. Pujarem dalt de l’escenari, ens 
capbussarem sota de la grada, coneixerem espais diversos com les galeries, 
entrarem als camerinos, a la sala d’assaig...

A QUI VA DIRIGIDA?  
ESO i Batxillerat

NOMBRE MÀXIM D’ASSISTENTS  
25 alumnes

HORARI  
En hores convingudes  
segons disponibilitat

DURADA APROXIMADA  
1 h 

PREU  
Gratuït amb l’entrada  
a un espectacle 
2 € per alumne sense espectacle

FORMA DE PAGAMENT  
Per transferència bancària

Tornar a l’índex
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ACTIVITAT ESCÈNICA. ACCIONS EDUCATIVES

El Lliure a les aules
Els actors, actrius, directors, directores o altres membres dels equips artístics 
dels nostres espectacles es desplaçaran a l’escola per parlar amb l’alumnat de 
l’obra de teatre que hagin vist. Cal que prèviament es preparin preguntes per fer 
als artistes (podreu comptar amb el suport dels Dossiers de pensament crític) i 
que el professorat col·labori en la dinamització de la sessió. 

A QUI VA DIRIGIDA?  
ESO i Batxillerat

HORARI  
En hores convingudes i subjecta  
a la disponibilitat dels equips. 

DURADA APROXIMADA  
Entre 45’ i 1 h

PREU  
Gratuït amb l’entrada a l’espectacle

OBRA PROPOSADA PER A LA 
TEMPORADA 22/23  
Concurso de malos talentos

Tornar a l’índex
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ACTIVITAT ESCÈNICA. ACCIONS EDUCATIVES

Dossiers de pensament crític
Els Dossiers de pensament crític són el material d’acompanyament dels 
espectacles que vol apropar la noció de la crítica als joves. La figura del crític 
teatral aporta anàlisi, visió històrica, prospecció i context antropològic i social, 
a més d’exercir de cronista d’un moment concret de la història de les arts 
escèniques. No demanem als joves que assumeixin aquesta responsabilitat, 
però les eines i els criteris que fa servir la crítica teatral fomenten una actitud 
activa de l’espectador que sí que ens sembla interessant d’incentivar. Despertar 
el sentit crític permet també mirar el món d’una altra manera, més enllà del 
teatre. Ajuda a qüestionar-lo, a entendre’n la complexitat, la confrontació 
d’idees, i a observar la funció una mica més enllà del primer impacte emocional. 
Traspassar el simple “m’agrada” / “no m’agrada” –la cultura imperant de 
l’impuls del like– i fer-se preguntes del perquè un espectacle desperta 
determinades reaccions, bones o dolentes. Per què avorreix, irrita, fa riure, 
plorar, pensar o fa volar la imaginació?

La proposta que fem en tant que part del Programa educatiu del Teatre Lliure és 
relacionar els espectacles programats amb determinats aspectes del llenguatge 
escènic. Cada producció servirà per plantejar una característica de l’espectador 
actiu i s’acompanyarà d’exercicis posteriors per fer a classe.

PROPOSTA DE TREBALL  
PER A LA TEMPORADA 22/23  
Concurso de malos talentos 
Tot el que passarà a partir d’ara 
Oasis de la impunidad

Tornar a l’índex
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ACTIVITAT ESCÈNICA. ACCIONS EDUCATIVES 

Procés de creació
Amb aquesta proposta, l’alumnat veurà com es desenvolupa una creació 
teatral, de la idea inicial fins a l’estrena, en tres trobades amb l’equip artístic 
de l’obra: una primera a l’inici del procés, en què l’equip explicarà el projecte 
que vol desenvolupar; una segona trobada durant el procés, que consisteix en 
l’assistència a un assaig en el qual veuran com es va desenvolupant la idea; i 
una darrera trobada després que el grup hagi vingut a veure l’obra de teatre, en 
què podran fer la seva valoració del projecte.

L’objectiu és que l’alumnat tingui un coneixement més profund de l’obra i 
entengui millor els mecanismes del llenguatge escènic. Els equips creatius 
també aprofiten l’intercanvi per entrar en contacte i nodrir-se del públic 
adolescent.

A QUI VA DIRIGIDA? 

ESO i Batxillerat

PREU 

Gratuït amb l’entrada a l’espectacle

PROCESSOS DE CREACIÓ 
PROPOSATS PER A LA 
TEMPORADA 22/23 

Yerma 
Tot el que passarà a partir d’ara

HORARI 

Segons el procés de creació

SOL·LICITUD 

S’ha d’enviar una carta de 
motivació especificant quin alumnat 
hi participaria i com s’integraria en 
el projecte del centre.

TERMINI DE SOL·LICITUD 

11 de juliol

AFORAMENT 

15 - 30 alumnes (segons el procés)

Tornar a l’índex
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ACTIVITAT DIGITAL

Lliure Estudi
Lliure estudi és un espai digital per acollir material d’interès educatiu per a totes 
les edats, tant per a professionals com per a públic general. D’aquesta manera, 
volem acompanyar els ciutadans –en edat d’estudiar o no– abans i després 
dels espectacles i transformar l’experiència escènica amb un coneixement més 
ampli.

Aquest espai digital tindrà un suport web que veurà la llum al gener del 2023. Hi 
podrem trobar visites 360º als espais del Lliure, entrevistes en profunditat dels 
workshops internacionals, podcasts amb entrevistes als artistes, visionats de 
l’Escola de pensament, articles, Dossiers de pensament crític, Cosmos, etc.

A QUI VA DIRIGIDA?  
Professorat i alumnat  
de totes les edats
PREU  
Gratuït 
CALENDARI
A partir del gener 2023

Tornar a l’índex
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...i que la  
imaginació 
broti


