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En commemoració del centenari del 
naixement de l'actriu i fundadora del 
Lliure Carlota Soldevila, el juny del 
2019 es va inaugurar el Programa de 
Residències artístiques que porten el 
seu nom. El programa té la voluntat 
d’obrir el concepte d’autoria a 
qualsevol creador d’escena per tal de 
potenciar la creació col·lectiva i 
l’autoria viva amb quatre modalitats 
del programa: artista resident, 
companyia resident, residències 
creatives d’intercanvi i creadors EN 
RESiDÈNCiA. 
 

Us presentem els projectes dels 
artistes d’aquesta temporada i un 
avançament dels artistes de la 
temporada vinent.  
 

Els Ajuts a la creació Carlota Soldevila 
són possibles gràcies a la 
col·laboració entre el Teatre i la 
Fundació Banc Sabadell. 
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TEMPORADA 20/21:  

Balanç Ajuts extraordinaris 
 
En motiu de la situació crítica que va viure el sector teatral arrel de la pandèmia, el 
Teatre Lliure va ampliar els Ajuts a la creació Carlota Soldevila, destinats a fer possible el 
Programa de Residències del teatre, amb uns ajuts extraordinaris complementaris per tal 
d’intentar fer front a la davallada de l’activitat degut al tancament dels teatres. L'objectiu 
va ser el de continuar incentivant el pensament creatiu i la producció teatral en situació 
de confinament. Aquests ajuts extraordinaris, destinats a creadors i creadores de l’Estat 
espanyol, es van concedir durant les temporades 19/20 i 20/21, mitjançant un procés de 
convocatòria oberta i en quatre modalitats.  
 

En la primera edició, les modalitats van ser: Ajuts per al disseny de projectes artístics, 

amb la complicitat de Temporada Alta; Ajuts per a textos dramàtics; Ajuts per 

dramatúrgies en arts del carrer, amb la col·laboració de la Fira Tàrrega i Ajuts per a 

escena distant. La segona edició, va substituir aquesta darrera categoria per una de 

nova: Ajuts per a escena 0-21, amb el suport de La Mostra d’Igualada. 
 

Destaquem les següents xifres dels Ajuts extraordinaris 19/20 i 20/21: 
 

 
 
 

 
PRESSUPOST TOTAL DELS 
AJUTS EXTRAORDINARIS  
19/20 i 20/21:  

92.500 €. 
Disseny de projectes: 5 ajuts de 
2.500 € cadascun (19/20) / 4 ajuts 
de 2.300 € (20/21) 
Textos dramàtics: 5 ajuts de 3.000 
€ cadascun (19/20) / 5 ajuts de 
2.300 € (20/21) 
Dramatúrgies en arts del carrer: 5 
ajuts de 2.500 € cadascun (19/20) 
/ 5 ajuts de 2.300 € (20/21) 
Escena distant: 5 ajuts de 1.250 € 
cadascun (19/20) / 6 ajuts de 
2.300 € (20/21) 
 
PROJECTES PRESENTATS:  

737 
 
PROJECTES AJUDATS:  

40 
 

 

PROJECTES AMB PRODUCCIÓ 
DEL LLIURE: 

Mi nombre no es alguien y 
cualquiera, de Laura Vago  
Ciutat dormitori, de Pau Masaló 
Understory, de Xesca Salvà i Marc 
Villanueva  
 
PROJECTES PREMIATS: 
Ciutat dormitori, de Pau Masaló - 
Premi a la Crítica Millor Espectacle 
d'Arts de Carrer 
Cantus gestualis, de Ça Marche – 
Premi Adrià Gual 2021 
 
VIDA DELS PROJECTES FORA 
DEL LLIURE: 
Teatro Abadía 
GREC Festival de Barcelona 
Fira Tàrrega  
Teatre Municipal de Girona 
 
 

 
 

TEMPORADA 20/21:  
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Balanç Ajuts a la creació Carlota Soldevila 
20/21 – Programa de Residències  
 
El Teatre Lliure vol posar el focus de la valoració dels projectes en residència, no només 
en la xifra de públic assistent sinó en l’impacte artístic, social i internacional que tenen.  
 
Al llarg de la temporada 20/21, la companyia resident La linea va presentar José y la 
Barcelona disidente, un treball d’investigació per descobrir la vida de Juan Tenorio, que 
va formar part de la dissidència sexual i de gènere dels anys 70 i 80 del segle XX; 
l’artista resident Marta Galán Sala va impulsar Forasters vindran... un projecte de treball 
comunitari en tres fases sobre la migració; les residències creatives d’intercanvi van 
unir la capital sud-africana de Johannesburg amb Barcelona a través del projecte 
compartit Where are the holes? amb els artistes Calvin Ratladi i Joan Solé; i l’artista Marc 
Villanueva Mir va dur el seu projecte Cuando salimos del instituto se encienden luces a 
Creadors EN RESiDÈNCiA perquè l’alumnat de l’INS Maria Espinalt reflexioni sobre 
com va viure el confinament la seva generació i com van seguir relacionant-se malgrat la 
dimensió disciplinària i autoritària que va imposar la pandèmia.  
 
A continuació, algunes xifres sobre els recursos del Lliure posats a disposició per als 

artistes i els projectes guanyadors dels Ajuts: 
 
 

 
 

PRESSUPOST TOTAL AJUTS A 
LA CREACIÓ CARLOTA 
SOLDEVILA 20/21:  

179.403 € 
 
ARTISTES I COL·LECTIUS 
PARTICIPANTS:  
44 
 
PROJECTES PRESENTATS:  
75 
 
OBERTURES DE PROCÉS: 
4 
 
ESTRENES:  

2 
 
VIDA DELS PROJECTES FORA 
DEL LLIURE:  

1 projecte al Festival Theaterformen de 
Braunschweig : Un forat en espera (segona 
part d’On són els forats?) 
2 projectes al GREC Festival de Barcelona: 
José y la Barcelona disidente i Som aquí per 
millorar les nostres vides (projecte derivat de 
Forasters vindran…) 
Exposició Rojo Clavel al TMB (derivada de 
José y la Barcelona disidente) 
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El gran valor afegit d’una residència és el temps que es pot dedicar a la creació, a 

diferència del que es disposa en la producció d’un espectacle per a l’exhibició comercial. 
A continuació, presentem xifres de les diferents residències: 

 
 
 
 

ARTISTA RESIDENT – MARTA 
GALÁN 
4 mesos de creació 
1 estrena 
1 activitat al GREC Festival de 
Barcelona 
50 participants 
7 entitats col·laboradores 
3 sessions de seguiment amb instituts 
 
RESIDÈNCIA CREATIVA 
D’INTERCANVI – THE CENTRE 
OF A LESS GOOD IDEA 
20 mesos de creació 
2 obertures de procés 
2 artistes  
1 entitat col·laboradora 
 

COMPANYIA RESIDENT – LALINEA  
4,5 mesos de creació 
2 obertures de procés 
1 estrena 
10 participants 
9 entitats col·laboradores 
3 sessions de seguiment amb entitats 
socials 
3 sessions de seguiment amb un institut  
 
CREADORS EN RESIDÈNCIA – 
MARC VILLANUEVA MIR 
8 mesos (33 sessions) 
2 obertures de procés 
15 alumnes  
3 entitats col·laboradores 

 
Pel que fa al públic assistent a les diferents sessions de les residències de la 

temporada passada, se n’extreuen les següents xifres: 
 
 
 
 

NÚMERO D’ESPECTADORS  
TOTALS: 

2.879 
 
TOTAL D’ESPECTADORS 
ASSISTENTS: 
Professionals: 41% 
Col·lectius socials: 21% 
Públic general: 38% 
 
ENTITATS COL·LABORADORES: 

Centre LGTBI de Barcelona 
Casal Lambda 
Grups d'investigació universitaris 
GENI  
Grup de recerca de gènere, identitat i 
diversitat de la UB i MEDUSA  

Gèneres en Transició: Masculinitats, 
Afectes, Cossos i Tecnociència de la 
UOC i Fundació Enllaç  
OVQ / Observatori de la Vida 
Quotidiana   
Fundació Comtal  
BornLab 

Espai La Barranco  
UOC  
Estudis de Ciències de l´Educació i 
Psicologia, projecte Artístic 
Comunitari de l'Antic Teatre 
EN RESiDÈNCiA 
Consorci d’Educació 
The Centre of a Less Good Idea 
Institut Vila de Gràcia  
Institut Eduard Fonsaré 
Institut Maria Espinalt 
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TEMPORADA 21/22:  

AzkonaToloza, companyia resident 
 

 
 Font: AzkonaToloza 

 

Canto mineral 
autoria i direcció Laida Azkona Goñi i 
Txalo Toloza-Fernández 
 
04/05 – 22/05/22 
Montjuïc. Espai lliure 
 
Una de les raons principals per decidir la tria de la companyia resident del 
Teatre Lliure de la temporada 21/22 és la voluntat d’acompanyar els artistes 
en un moment d’inici d’una nova etapa creativa. Aquesta vegada la 
companyia elegida és AzkonaToloza, que després de centrar-se els darrers 
anys en la creació i exhibició de la Trilogía Pacífico, vol seguir altres camins. 
El procés creatiu que desenvolupi es concretarà en un espectacle que 
podreu veure durant uns dies. 
 

 
 
 
 

MÉS INFORMACIÓ 

https://www.teatrelliure.com/ca/canto-mineral-azkonatoloza  
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TEMPORADA 21/22:  

Xesca Salvà i Marc Villanueva Mir, 
artistes residents 
 

 
 © Marc Villanueva Mir / Xesca Salvà 

 

Understory 
creació Xesca Salvà i Marc Villanueva Mir 
 
Els artistes residents d’aquesta temporada són Xesca Salvà i Marc 
Villanueva Mir. La seva proposta, formada per diverses experiències al 
voltant de les formes de vida no humanes i de tot allò que sosté la vida 
sense que en siguem conscients, es presentarà en dues tandes de portes 
obertes, l’una al març i l’altra al juny. 
 

Amb Understory 1 i 2, l’escenògrafa Xesca Salvà i el dramaturg Marc 
Villanueva s’afegeixen a un fort corrent artístic actual que fuig de 
l’antropocentrisme per entendre el nostre món i els seus conflictes. Per fer-
ho, ens conviden a acostar-nos al seu procés a través de dues experiències 
complementàries, Intercanvi de cromos i Paramecis i meteorits.  
 

Understory és la paraula anglesa per dir sotabosc. 
 
 
 
 

MÉS INFORMACIÓ 

https://www.teatrelliure.com/ca/understory-1-cromos  
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© Marc Villanueva Mir / Xesca Salvà 

 

Understory, 1: Intercanvi de cromos i 
Paracemis i meteorits 
 
30/03 – 01/04/22 
Montjuïc. Espai lliure 
 

03/04 xerrada de cloenda 
 
El projecte pren de punt de partida la vida dels bacteris i els fongs. Els tres 
primers dies d’aquesta obertura giraran al voltant d’un àlbum de cromos que 
els artistes han dissenyat amb Carme Gomila i Odile Carabantes, i que les 
espectadores podran intentar completar amb totes les col·leccions que en 
formen part. Alhora que l’àlbum de cromos, s’intercanviaran amb les 
espectadores diversos textos i materials amb què han estat treballant, cada 
dia diferents i presentats per cossos i veus diferents: una manera d’obrir i 
endinsar-se en un procés creatiu que s’aproxima al món invisible dels fongs 
a través de les ulleres de la ciència ficció. Els cromos podran obtenir-se 
gratuïtament, i l’àlbum serà a la venda a preu de cost. 
 

El segon bloc de la primera part del projecte Understory és Paramecis i 
meteorits. Seguint l'estela d'Intercanvi de cromos, l’escenògrafa Xesca Salvà i 
el dramaturg Marc Villanueva recuperen Paramecis i meteorits (una 
coproducció del Festival TNT 2021), al centre del qual hi ha Lynn Margulis, la 
biòloga nord-americana que va extrapolar per primera vegada el que havia 
après sobre aquests microorganismes a escala planetària. Dels fongs al 
cosmos, la seva teoria va obrir la porta a observar la Terra com una enorme 
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xarxa d’interdependències i l’evolució, precisament, com un procés en què la 
simbiosi domina més que la competició darwinista. Paramecis i meteorits és 
un recorregut escènic entre la instal·lació i l’experiència immersiva, amb la 
col·laboració de vuit biòlogues locals. 
 

Com a cloenda de la primera part d'Understory, diumenge 3 d’abril hi haurà 
una xerrada amb algunes de les biòlogues que han participat en el procés 
de recerca. Understory 2 es presentarà al mes de juny. 
 

 
 
 

MÉS INFORMACIÓ: 
INTERCANVI DE CROMOS 

https://www.teatrelliure.com/ca/understory-1-cromos  
 
MÉS INFORMACIÓ: 
PARAMECIS I METEORITS 

https://www.teatrelliure.com/ca/understory-1-paramecis  
 

 
 
 
 

 
© Sílvia Poch 

 

Understory, 2 : Tres 'raves' i dos interregnes 
 
10/06– 12/06/22 
Montjuïc. Espai Lliure 
 
INTÈRPRETS Francesca Piñón i Martí Sales TRADUCCIÓ DE TERENCE MCKENNA 

Martí Sales VESTUARI Jorge Dutor IL·LUMINACIÓ Ana Rovira COMPOSICIÓ SONORA 

Gerard Valverde Ros PRODUCCIÓ EXECUTIVA Helena Febrés AGRAÏMENTS Oriol 
Sauleda i Txalo Toloza COPRODUCCIÓ Teatre Lliure, Xesca Salvà i Marc Villanueva Mir 
MENCIÓ Els Ajuts a la creació Carlota Soldevila són possibles gràcies a la col·laboració 
entre el Teatre Lliure i la Fundació Banc Sabadell. 
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Els artistes residents d’aquesta temporada, sota el paraigua dels Ajuts a la 
creació Carlota Soldevila, són Xesca Salvà i Marc Villanueva Mir. La seva 
proposta, formada per diverses experiències al voltant de les formes de vida 
no humanes i de tot allò que sosté la vida sense que en siguem conscients, 
es presenta en dues tandes de portes obertes, l’una al març i l’altra al juny. 
 
Després d’haver-se fixat en com els fongs i els bacteris interactuen a escala 
microscòpica, Xesca Salvà i Marc Villanueva 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. Així com Understory, 1 s’havia concentrat en la mirada 
científica per aproximar-nos als éssers vius que no veiem, Understory, 2 es 
pregunta sobre les relacions que establim els éssers humans amb formes 
de vida radicalment diferents de nosaltres, ja siguin fongs o àliens. Els 
bolets al·lucinògens serveixen de punt de partida per imaginar una manera 
radical i directa d’experimentar la comunicació amb una altra forma de vida, 
però també per jugar amb la imaginació, la festa i la transformació, que són 
també les forces pròpies del teatre. 
 
I a partir de l'11/05, Understory als TMB. Un projecte en col·laboració amb la 
Fundació TMB i el Teatre Lliure en el marc dels Ajuts a la creació Carlota 
Soldevila. 

 
 
 
 

MÉS INFORMACIÓ:  

https://www.teatrelliure.com/ca/understory-2  
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TEMPORADA 21/22:  

Residència creativa d’intercanvi amb 
The Centre of The Less Good Idea de 
Johannesburg (Sud-àfrica) 
Calvin Ratladi i Joan Solé, artistes residents 
 

 
Esquerra: Joan Solé / Dreta: Calvin Ratladi 

 

On són els forats? 
Calvin Ratladi i Joan Solé 
 
Ajornat T20/21. Fet 30/09/21 – 03/10/21 i 04/03/22 
Montjuïc. Espai lliure 
 
Amb la pandèmia, la proposta en col·laboració amb The Centre of The Less 
Good Idea de Johannesburg que s’havia de dur a terme amb els creadors 
Calvin Ratladi i Joan Solé es va haver d’ajornar fins a aquesta temporada. Tots 
dos han modificat els seus projectes per proposar al final un treball conjunt: On 
són els forats?, un projecte de recerca col·laborativa basada en un apropament 
a la creació teatral des del treball corporal. La primera obertura de procés va 
ser al setembre i en Ratladi ha presentat a Barcelona la segona en format 
conferència performativa, titulada A Hole in Waiting [Un forat en espera].  

 

 
 

MÉS INFORMACIÓ 

https://www.teatrelliure.com/ca/residencies-creatives-dintercanvi-21-22-1 

TEMPORADA 21/22:  
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Residència creativa d’intercanvi amb 
Nowy Teatr de Varsòvia (Polònia) 
Paula Blanco i Klaudia Hartung-Wójciak, 
artistes residents 

 

 
Esquerra: Klaudia Hartung / Dreta: Paula Blanco © Sílvia Poch  

 

La ciutat i la por 
Paula Blanco 
 

Virgin Mary Performances 
Klaudia Hartung-Wójciak 
 
08/04  
Montjuïc. Espai lliure 
 
El Teatre Lliure organitza cada temporada, una residència creativa 
d’intercanvi amb un equipament cultural internacional diferent, vinculat a una 
ciutat. Per mitjà d’una convocatòria oberta, els dos equipaments seleccionen 
dos artistes amb projectes de recerca en àmbits tangencials de les arts 
escèniques que puguin alimentar-se de la interacció entre totes dues ciutats. 
Es valora que els projectes plantegin aspectes culturals, acadèmics i socials 
que permetin generar activitats en aquests tres eixos, en relació amb el 
treball que es porti a terme. Els dos artistes passen un mes de residència 
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acollits per l’altre equipament, i al final de les dues estades es fa una sessió 
oberta del procés al Lliure. 
 

En aquesta edició, col·laborem amb el Nowy Teatr de Varsòvia (Polònia) i 
les artistes en residència són la polonesa Klaudia Hartung-Wójciak i l’actriu i 
creadora catalana Paula Blanco.  
 

Virgin Mary Performances fa una exploració de la figura de la Mare de Déu 
seguint els camins de la distribució de les imatges i dels llocs de culte i 
devoció. La ciutat i la por és un projecte sobre l’alteritat i la confrontació amb 
ella, a partir del contrast del silenci i el soroll. 
 

 
 
 

 
MÉS INFORMACIÓ 

https://www.teatrelliure.com/ca/residencies-creatives-dintercanvi-21-22-2  
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TEMPORADA 21/22:  

David Franch, 
artista de Creadors EN RESiDÈNCiA 
 

 
 

Normal 
David Franch i l’alumnat de 3r ESO de 
l’Institut Escola Eixample 
 
31/05 
Montjuïc. Espai lliure 
 
El Teatre Lliure participa com a mediador en el programa Creadors en 
RESiDÈNCiA. Creadors als instituts de Barcelona, que té l’objectiu d'introduir 
els processos de creació contemporània als centres públics d’educació 
secundària de Barcelona a través del contacte directe i continuat d’un artista 
amb els estudiants. A través d’una convocatòria oberta se selecciona un 
creador per tal que desenvolupi un projecte que s’ha de poder nodrir de la 
interacció setmanal amb els adolescents i en sintonia amb el programa del 
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Lliure. Al final del procés es fa una sessió oberta a l’Espai Lliure per al públic 
general. 
 

Aquest any, l’artista en qüestió serà David Franch, que durà a terme el projecte 
Normal amb l’alumnat de l’Institut Escola Eixample. Una manera d’endinsar-se 
en la pràctica escènica seguint diverses disciplines artístiques i plàstiques. 
 

David Franch comença el procés qüestionant-se i qüestionant als alumnes 
sobre allò que és considerat per la societat com a normal o com a anormal. 
L’exploració sobre aquest constructe social vol englobar els comportaments, 
idees i característiques dels individus/-es, que genera la societat i no com és 
una característica de l’individu. La seva intenció inicial en aquest projecte és 
apropar el llenguatge escènic a tothom, en aquest cas a joves, amb la intenció 
de potenciar la creativitat i les habilitats personals, desenvolupar la imaginació, 
estimular l’espontaneïtat, augmentar la percepció i la sensibilitat, reforçar 
l’autoestima i l’autonomia, la veu i la mirada crítica. 
 

El resultat del procés creatiu realitzat aquest curs serà obert al públic i es podrà 
veure al maig 2022 al Teatre Lliure. El projecte Normal va rebre un Ajut 
Extraordinari a la Creació Carlota Soldevila 2021 en la categoria Escena 0-21. 
 

 
 
 

 
MÉS INFORMACIÓ 

https://www.teatrelliure.com/ca/ajuts-creacio-carlota-soldevila#nav-3 
 
 
SEGUIMENT DEL PROCÉS A 
L’INSTITUT ESCOLA EIXAMPLE: 
BLOG D’EN RESiDÈNCiA 

https://blocsenresidencia.bcn.cat/eixample2022/ 
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TEMPORADA 21/22 

Xifres 
 
 
 

 
DOTACIÓ ECONÒMICA 
DELS AJUTS A LA 
CREACIÓ CARLOTA 
SOLDEVILA – PROGRAMA  
DE RESIDÈNCIES: 

163.284 €  
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TEMPORADA 22/23: AVANÇAMENT  

Atresbandes, companyia resident 
 

 
© Silvia Poch  

 
Albert Pérez Hidalgo, Mònica Almirall Batet i Miquel Segovia Garrell formen la 
companyia Atresbandes. Si bé és difícil catalogar la seva feina, tots els seus 
treballs sí que tenen un tret en comú: advocar per un teatre experimental on 
l’esperit d’investigació és fonamental.  
 

Des del 2011, han desenvolupat una trajectòria eclèctica amb espectacles de 
diferents formats i temàtiques. Els seus tres primers treballs (Solfatara, Locus 
Amoenus i All In) s'han pogut veure en diferents teatres i festivals d'Europa com 
el Teatre Rond Point de París, el Piccolo de Milà, o el Be Festival de Birmingham 
on Solfatara va guanyar el premi del públic i el premi a la millor obra. 
 

A partir de 2017 Atresbandes comença una nova etapa que es veurà marcada 
per la col·laboració amb altres col·lectius d'arts en viu. L'últim sopar és una 
col·laboració amb la companyia anglo-belga Reckless Sleepers (Festival FIOT de 
Carballo, Sala Hiroshima de Barcelona, 2018). Coda és un collage escènic que 
gira entorn de la vida i l'obra de Dmitri Xostakóvitx amb la música del Quartet 
Brossa (Teatre Grec de Barcelona, 2019). Ultima Thule és una peça de dansa 
creada per a HOTEL - Col·lectiu Escènic (Teatre Nacional de Catalunya, 2019), i 
It don't worry me, amb la complicitat del duo format per Bertrand Lesca i Nasi 
Voutsas, estrenada al Teatre Lliure el gener del 2020 (Premi de la Crítica al Millor 
espectacle de Noves Tendències). Darrerament, han presentat també al Lliure 
una versió radiofònica de La guerra dels mons d’H.G.Wells. 
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TEMPORADA 22/23: AVANÇAMENT  

Pau Masaló, artista resident 
 

 
© Ciril Barba 

 
Director i dramaturg, és també dissenyador gràfic i treballa en el camp audiovisual. 
Llicenciat en Direcció i Dramatúrgia per l’Institut del Teatre de Barcelona, en 
Comunicació Audiovisual per la UPF i ha estudiat també a la Universidad del Cine 
de Buenos Aires. Cofundador de la companyia teatral Ignífuga i el seu director 
durant cinc anys. Amb Ingnífuga ha creat sis espectacles presentats a Espanya i 
Europa. Els seus treballs han rebut el suport a la creació de Fira Tàrrega en dues 
ocasions i s’han pogut veure al Festival GREC de Barcelona i a Temporada Alta. 
Va ser convidat pel festival internacional Imaginarius (Portugal) per a crear una 
peça. El 2016 crea el seu projecte Utopia (Premi Adrià Gual de l’Institut del 
Teatre). El 2019, va participar com a cocreador del pavelló de Catalunya a 
la Quadriennal d'Escenografia de Praga (Premi a la millor exposició).  
 

Els darrers espectacles que ha estrenat són The National Body (Festival Grec - 
Sala Hiroshima) i Ciutat dormitori (Teatre Lliure, beca Premis Barcelona 2020). 
La seva formació acadèmica (món audiovisual) i la seva experiència professional 
(disseny) es fan evidents en els seus muntatges, d’un marcat caràcter visual. Les 
obres que proposa sempre van acompanyades d’una voluntat de reflexió política al 
voltant d’un tema, que és revisitat des de diferents punts de vista. Generalment les 
seves propostes parteixen de textos clàssics de la literatura universal. Molt sovint 
incorporen l’ús de càmeres i projeccions a escena. Darrerament el seu interès 
artístic s’ha centrat en la relació entre la representació del real i la construcció 
fictícia del relat. Els seus muntatges mai defugen el diàleg directe amb 
l’espectador i busquen generar una sensació de comunitat efímera amb els 
artistes. Col·labora sovint amb altres companyies i col·lectius artístics com 
Atresbandes, Hotel Col·lectiu Escènic - Lisi Estaras, Carla Rovira, Albert Quesada, 
Roberto Romei, Herman@s Picohueso.  
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TEMPORADA 22/23: AVANÇAMENT  

Residència creativa d’intercanvi amb 
CAMPO arts centre (Bèlgica) 
 

 
Una de les seus de CAMPO. Font: campo.nu 

 
CAMPO és un centre artístic amb seu a Gant (Bèlgica) amb una programació diversa, 
que va abraça el teatre, la dansa i la performance, així com festivals, cuines de barri i 
debats. Creen produccions que giren internacionalment i donem suport als artistes 
durant tot el seu procés artístic. CAMPO és com una caixa d'eines per a artistes, una 
casa que cobreix tot l'espectre de les arts escèniques: recerca i desenvolupament, 
producció, gires i presentació. Té 3 centres a Gant per treballar i per l’exhibició: 
CAMPO nieuwpoort, CAMPO victoria i CAMPO boma 
 

Sempre hi ha artistes treballant a CAMPO: Anna Franziska Jäger & Nathan Ooms, 
Camping Sunset, Jaha Koo, Julian Hetzel, Silke Huysmans & Hannes Dereere, NEIN, 
Kristien De Proost, Louis Vanhaverbeke, Frankie, Florentina Holzinger, Kim Noble, 
Rodrigo Batista, Frank&Robbert Robbert&Frank, Sarah Vanhee... 
 

Les seves produccions giren per tot el món. La temporada passada CAMPO va 
presentar més de 200 espectacles, des de Charleroi (Bèlgica) fins a Cincinnati (Estats 
Units), Singapur o Reykjavík (Islàndia). 
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TEMPORADA 22/23: CONVOCATÒRIES OBERTES 

Residència creativa d’intercanvi amb 
CAMPO arts centre (Bèlgica) 
 

Convocatòria oberta per a artistes: abril 2022 
 

 
 
 
 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA: 

https://www.teatrelliure.com/sites/default/files/imce/documents/temp2122/BASES_Resid%
C3%A8ncies_Creatives_d_Intercanvi_22_23.pdf 

 
 
Creadors EN RESiDÈNCiA 
 
Convocatòria oberta per a artistes: abril 2022 

 
 
 
 

 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA: 

https://www.teatrelliure.com/sites/default/files/imce/documents/temp2122/BASES_Creador
s_EN_RESID%C3%88NCIA_22_23.pdf   
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Sala de premsa 
 
Per descarregar-se tots els 
materials informatius disponibles 
(dossiers, notes de premsa, 
vídeos, fotos) o tenir accés a 
material de referència (llistes de 
reproducció, etc.) 

 
 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/ca/sala-de-premsa-programa-de-residencies-2022 
 
 
 
 
 
CONTACTE PREMSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
  

23 
 

 


