
El Teatre Lliure es fa digital
original
El Teatre Lliure continua treballant malgrat la cancel·lació del programa d’aquesta temporada.
A l’espera de poder tornar a obrir les seves portes la temporada que ve, el Lliure ha buscat
nous camins creatius per seguir oferint cultura. Amb l’estrena d’una programació digital  i la
convocatòria d’ajuts extraordinaris a la creació  s’adapta a la situació que s’està vivint al país i
s’esforça per pensar en nous camins de creació artística.

El Teatre Lliure presenta la seva programació digital.

Després de les iniciatives #LliureAlSofà  i #TeatreAlFil  i seguint amb el lema
#TheShowMustGoOn, el Lliure estrenarà la seva programació digital el dijous 7 de maig.
Aquesta estarà formada per projectes de nova creació que podran veure’s a través dels canals
i xarxes socials del teatre.
El dijous 7 de maig comença el cicle Lectures dramatitzades  amb l’autoficció El gegant del Pi,
de Pau Vinyals, interpretada pel mateix actor i Júlia Barceló, amb música d’Arnau Vallvé.
Aquesta creació es podrà veure fins al 10 de maig al canal de Youtube. Seguint amb les
lectures, des del 28 fins al 31 de maig es podrà gaudir d’El segon principi, de Mercè Sarrias  i
Miguel Casamayor, un muntatge metateatral interpretat per Mònica Glaenzel, Eli Iranzo  i M. Pau
Pigem. Ambdues lectures comptaran amb un xat postfunció on el públic podrà interactuar amb
Pau Vinyals i  Mireia Boya, a la primera funció, i amb  Itziar González, a la segona.
L’11 de maig s’estrenarà la proposta de Roger Bernat  Màkina SHK : es tracta d’un xatbot, una
interfície en què el públic conversar amb un bot conversacional creat a partir de frases extretes
de les obres de William Shakespeare.
Els més petits de casa també tenen un lloc en aquesta nova programació del Lliure, amb els
Clàssics per a criatures: peces audiovisuals amb l’objectiu que els infants descobreixin d’una
manera diferent els grans clàssics i que els puguin gaudir ja de ben petits. El programa
d’aquest cicle familiar està format pels muntatges:

La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, adaptada per Victoria Szpunberg: del 21 al 24 de
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maig
Terra Baixa, d’Àngel Guimerà, adaptada per Pau Miró: del 28 al 31 de maig
Antígona, de Sòfocles, adaptada per Helena Tornero: del 4 al 7 de juny
El rei Lear, de William Shakespeare, adaptada per Jordi Oriol: de l’11 al 14 de juny

Imatge promocional del programa ‘Escena pilot’ del Teatre Lliure.

El Teatre Lliure, membre de la xarxa de teatres europea mitos21, se suma al projecte Històries
d’una Europa en crisi i reflexió  impulsat pel teatre Dramaten d’Estocolm. Aquesta proposta
busca mantenir el contacte entre els equipaments artístics i el públic i ho farà amb set
monòlegs creats a partir d’entrevistes a persones que treballen o han treballat a primera línia
durant aquesta crisi sanitària. Un projecte que sorgeix de la més crua realitat i que es podrà
veure a partir de l’1 de juny al canal de Youtube del Teatre Lliure.
La ja coneguda Escola de pensament  torna els mesos de maig i juny amb Marina Garcés i
Albert Lladó. L’espai de trobada entre el teatre i el pensament torna de manera virtual el 19 de
maig amb la conversa “El coratge i la representació. Sarajevo, 1993” entre el periodista de
guerra Alfonso Armada  i el director de l’East West Theatre Company de Sarajevo Haris
Pašovi\x{0107}. El cicle finalitzarà el 9 de juny amb el diàleg “L’humor com a acció directa.
Escena i transgressió” entre la pallassa Pepa Plana  i el compositor Benet Casablancas.
En l’àmbit educatiu, el Teatre Lliure presenta dues propostes en aquesta nova programació
digital. La primera és el projecte de Magda Puig  EN RESiDÈNCiA, que treballava amb els
alumnes de l’INS Joan Fuster però que ara s’obrirà al públic general i a altres centres
educatius. El que es proposa és l’experimentació i el descobriment amb accions artístiques
contemporànies. Tots els dilluns entre l’11 de maig i l’1 de juny es presentarà una proposta
creativa i l’objectiu és que tothom la segueixi i la mostri a les xarxes amb l’etiqueta
#MagdaPuigENRESiDÈNCiA.
El segon projecte educatiu és el programa Escena Pilot  : la formació al professorat no s’atura
malgrat el confinament i segueix de manera online. La proposta es basava en la creació
col·lectiva d’un espectacle teatral entre tres instituts barcelonins (Barri Besòs, Domènech i
Montaner i Vila de Gràcia) però que acaba sent la realització d’un vídeo documental i artístic
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sobre la bellesa, el fil conductor que havia de tenir l’obra teatral. Aquest projecte està dirigit
per Lali Àlvarez i  Gemma Martínez, i es podrà veure el 4 de juny al canal de Youtube del
Lliure.
El Teatre Lliure també continua amb el programa extraordinari d’Ajuts a la creació Carlota
Soldevila  per recolzar tot el que puguin el pensament creatiu i la producció teatral. Aquest cop
la convocatòria està dividida en 4 modalitats i donarà 20 ajuts. Les modalitats són la de
disseny de projectes escènics, la de textos dramàtics, la de dramatúrgies en arts de carrer (en
col·laboració amb FiraTàrrega) i la d’escena distant (en col·laboració amb el Temporada Alta).
Aquesta convocatòria estarà oberta entre el 2 i el 31 de maig i el veredicte es farà públic a
finals del mes de juny.
Les entrades per a les lectures dramatitzades tenen un cost de cinc euros, la dels muntatges
familiars de tres euros, i la resta d’activitats són gratuïtes. Trobareu més informació al web del
Teatre Lliure.
Articles com aquest són possibles gràcies a la vostra ajuda, que permet que Núvol continuï
endavant i ofereixi continguts de qualitat. Si voleu contribuir a l’existència del diari digital de
cultura en català, podeu subscriure-us aquí  i ajudar-nos a superar la inestabilitat que genera
l’actual crisi del coronavirus.
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