
 
 

Tres 'raves' i dos interregnes i l'última 
Escola de pensament són les últimes 
propostes d'aquesta temporada 
 

 

 Els artistes residents Xesca Salvà i Marc Villanueva Mir 
presenten demà la tercera i última peça del projecte 
Understory, a l'Espai Lliure.   

 El dimarts 14 de juny, Albert Lladó dinamitza la darrera 
sessió de l'Escola de pensament d'aquesta temporada en 
què participa Emmanuelle Laborit.  

 Les tres germanes, dirigida per Julio Manrique, es podrà 
veure fins al 19 de juny a Montjuïc. 

 Al juliol, la programació del Grec Festival de Barcelona 
ocupa les sales del Teatre Lliure. 

  

El Teatre Lliure presenta els propers dies les últimes propostes d'aquesta temporada, que 
clou el proper 19 de juny.  
  
Així, aquest divendres 10 de juny, dia en què es presenta tota la programació per la 
temporada 22/23, estrena Understory, 2: Tres 'raves' i dos interregnes, última proposta de 
Xesca Salvà i Marc Villanueva Mir, artistes residents de la temporada que s'acaba i que 
formen part dels Ajuts a la creació Carlota Soldevila.  
  
Tres 'raves' i dos interregnes és la segona part del projecte de residència Understory. 
Després d’haver-se fixat en com els fongs i els bacteris interactuen a escala microscòpica, 
Salvà i Villanueva Mir ens conviden ara a dissoldre’ns en una rave dedicada als bolets 
enteògens: els que alteren la nostra consciència i ens ofereixen una experiència diferent 
del que entenem com a realitat i que ens permeten jugar amb la imaginació, la festa i la 
transformació, forces pròpies del teatre també. El muntatge es pregunta sobre les 
relacions que establim els éssers humans amb formes de vida radicalment diferents de 
nosaltres. 
  
Understory, 2: Tres 'raves' i dos interregnes pren el relleu a Understory, 1, concentrat en la 
mirada científica dels fongs per aproximar-nos als éssers vius que no veiem. Una primera 
part, que va estar formada per dues propostes: Intercanvi de cromos i Paramecis i 
meteorits, que es va presentar del 30 de març al 3 d'abril. 
  
  
 
 



 
 

Escola de pensament: última sessió 
  
El proper dimarts 14 de juny, se celebra la vuitena i darrera sessió de l'Escola de 
pensament del Lliure a Gràcia, titulada: Què podem dir quan ens quedem sense paraules? 
La trobarà estarà moderada per Albert Lladó i comptarà amb la participació de l’actriu 
francesa Emmanuelle Laborit, autora del libre Le Cri de la mouette, un referent de la 
lluita perquè la cultura també arribi a les persones sordes. Laborit és directora del Teatre 
Visual Internacional de París i té una llarga trajectòria, tant en teatre com en cinema. 
  
Durant la sessió es plantejarà preguntes com: Com establim una comunicació que sigui 
eficaç i que, alhora, no renunciï a la interpretació? Com defensem la llibertat d’expressió si 
no atenem totes les expressions possibles? 
   
 
Fins al 19 de juny a Montjuïc, encara es podrà veure l'adaptació que Marc Artigau, 
Cristina Genebat i Julio Manrique han fet de Les tres germanes d'Anton Txékhov 
dirigida per Manrique. A partir del 2 juliol, desembarca al Lliure la programació del Grec 
Festival de Barcelona, que enguany inclou fins a 9 espectacles catalans i internacionals. 
  
  
 
Understory, 2: Tres 'raves' i dos interregnes. Del 10 al 12 de juny. 1 h. En català. 
Montjuïc - Espai Lliure. 
  
Escola de pensament: Què podem dir quan ens quedem sense paraules? El 14 de 
juny, a les 18:30 h. 1 h 30'. Gràcia  

 

 

  
  

 

Contacte de premsa: 
Rocio Pedrol 
Premsa -- Teatre Lliure 
M. 669 067 566 
premsa@teatrelliure.com 

 

 

 

 
  

 
 


