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La companyia d’Aleix Aguilà, Júlia Barceló, Pol López i Pau Vinyals presenta una 
versió actual de Hedda Gabler, que es va poder veure al Temporada Alta 2015. El 
primer Ibsen dirigit per Pau Miró. 

 

Hedda Gabler es va estrenar al Königliches Residenz-
Theater de Munic, a Alemanya, el gener del 1891.  

 

L’espectacle que presentem forma part del recorregut 
Individu i societat d’aquesta temporada, com també els 
espectacles següents: 

 

Jane Eyre 
a partir de la novel·la de Charlotte Brontë adaptació Anna Maria Ricart 
direcció Carme Portaceli 
Gràcia. del 23 de febrer al 26 de març 
 

L’ànec salvatge 
de Henrik Ibsen versió Aleix Aguilà 
de Henrik Ibsen adaptació Marc Artigau, Cristina Genebat i Julio Manrique 
direcció Julio Manrique 
Montjuïc. del 2 de març al 9 d'abril 
 

Ivànov 
d’Anton Txékhov direcció Àlex Rigola 
Montjuïc. del 27 d'abril al 28 de maig 
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TEATRE LLIURE MONTJUÏC/ESPAI LLIURE – DEL 15 AL 26 DE MARÇ 

Filla del seu pare 

a partir de Hedda Gabler de Henrik Ibsen versió Aleix Aguilà 
direcció Pau Miró 
cia. Companyia Solitària 
 

intèrprets  

Júlia Barceló Hedda Gabler / Pol López Ejlert Lovbørg / Pau Vinyals Jørgen 
Tesman 
 

 

escenografia i vestuari Judit Colomer / il·luminació Raimon Rius 
 

 

producció executiva Júlia Molins 
 

 

coproducció Companyia Solitària de Teatre i Temporada Alta - Festival de 
Tardor de Catalunya Girona/Salt 
 

 

agraïments Caterina Barjau, Pep Colomer, Joanot Cortès, Albert Pons, Maria 
Rovelló, Lluís Rovirola, Joan Soler, Teatre Nacional de Catalunya, Focus, Club de 
Tir de Montjuïc, Fabra i Coats, Círculo Ecuestre de Barcelona, Estudi Carmel, 
Subtitula't, Lluïsos de Gràcia i Smeg - Tecnología con estilo 
 

espectacle en català 
durada aproximada 1h. 15’ sense pausa 

 

seguiu #filladelseupare al twitter  

horaris  de dimecres a divendres 20:30h. / dissabte 17:30h. i 21h. / diumenge 18h. 

preus 23€ / 21€ compra avançada / 19,50€ amb descompte (excepte els dies de 
l’espectador) / 18,50€ dimecres i dissabte a la tarda (dies de l’espectador) / 16,50€ 
tarifa plana Abonament Espectador / 12€ Carnet Jove i menors de 30 anys 
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"És tan difícil saber el que volem i en canvi ho volem tot..." 

 

Hedda Gabler és una dona brillant que intenta encaixar en un clixé ben 

mediocre. Aquest esforç és devastador per a ella i per a tothom que l’envolta. De 
fet, ja coneixem la seva història, però Filla del seu pare és una altra cosa.  

Si bé l’essència del conflicte i gran part de la trama ens remeten a l’original 
d’Ibsen, Filla del seu pare és una reescriptura total del clàssic. Un exercici 
absolutament desacomplexat que ha fet l’Aleix Aguilà. Que no us distreguin els 
anacronismes. La seva mirada particular i actual permet apropar-nos d’una 
manera descarnada a un dels motors que defineixen la nostra contemporaneïtat: 
aquesta obsessió malaltissa per aparentar i realitzar-nos en els espais virtuals. 
Evidentment, aquest esforç és en va, la frustració i el buit existencial no 
desapareixen per molt que cliquem aquí i allà. Això es tradueix en solitud i en una 
perillosa voluntat autodestructiva en el cas de la Hedda. Voluntat que topa amb 
una mínima escletxa d’esperança: la llibertat individual (que no l’individualisme) 
com a únic antídot contra la grisor.  

I de tot això, l’Aleix n’ha fet un vodevil. Un vodevil que avança cap a l’abisme. Un 
vestit a mida per a la Júlia, en Pau i en Pol, la Companyia Solitària, per la qual 
sento una devoció especial. Per la seva singularitat, pel que arrisquen en cada 
muntatge i, sobretot, per la intel·ligència i el sentit de l’humor que destil·len els 
seus treballs. 

Pau Miró 
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l’autor 

Henrik Ibsen 
Skien 1828 – Oslo 1906 

Neix el 20 de març de 1828 al port de Skien, una petita ciutat 
al sud de Noruega, i va morir el 23 de maig de 1906 a 
Cristiania (l’actual Oslo). Ibsen està considerat el dramaturg 
noruec més important i un dels autors que més ha influït en 
la dramatúrgia moderna, pare del drama realista modern i 
antecedent del teatre simbòlic. A la seva època, les seves 
obres es van considerar escandaloses per part d’una 
societat dominada pels valors victorians, perquè 
qüestionaven el model de família i de societat dominants. 

Les seves obres no han perdut vigència i és un dels autors no contemporanis més 
representats en l’actualitat. 

El seu pare, un pròsper comerciant, s’arruïna quan Henrik té vuit anys d’edat i la 
família s’ha de traslladar a una granja als afores de Gjerpen, l’única propietat que 
aconsegueix salvar de la fallida. Allà el petit Henrik ha de fer 5 quilòmetres per 
anar a l’escola i es converteix en un nen introvertit i solitari. 

El 1842 tornen a Skien i Henrik, amb 14 anys, ingressa en un col·legi religiós, però 
anys després, ja en plena la maduresa, es declararà ateu. Hi anirà fins els 16, 
quan les necessitats econòmiques l’obliguen a traslladar-se a la petita ciutat de 
Grimstad per treballar durant sis anys fent d’aprenent de farmàcia. Durant aquest 
període fa poques relacions, se li accentua el caràcter introvertit. Acabats els 
estudis de secundària, comença medicina (però no l’acabarà), s’interessa per la 
literatura i escriu els primers poemes i obres dramàtiques. Són d’aquesta època 
els poemes ‘Resignació’ i ‘A la tardor’ i els drames de caràcter romàntic Catilina i 
La tomba del guerrer (o El túmul de l’heroi). 

El 1850 es trasllada a Cristiania, intenta tornar a estudiar medicina i, tot i portar 
una vida d’estretors econòmiques, finalment decideix viure de les seves obres. 
Publica Catilina amb el pseudònim “Brynjolf Bjarme”, que obté una mala acollida 
de la crítica i no aconsegueix que la muntin. Col·labora amb el diari de la Societat 
d’Estudiants Samfundsbladet i amb la revista satírica de literatura i política 
Andhrimner. El 26 de setembre de 1851 estrena per primera vegada una de les 
seves obres, La tomba del guerrer, al Cristiania Theater. 

El 1852 aconsegueix fer d’ajudant de direcció al novíssim Det norske Theater de 
Bergen, amb el compromís de poder estrenar cada any una de les seves obres.  
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Ho farà amb quatre: La nit de Sant Joan (1853), una nova versió de La tomba del 

guerrer (1854), La senyora Inga d’Ostraad (1855) i La festa a Solhaug (1856). A 
Bergen coneix Susannah Thoresen, la filla d’un clergue protestant, amb qui es 
casarà el 18 de juny de 1858. El 1857 viatja per estudis a Dresden i Copenhague. 

El setembre de 1857 torna a Cristiania per fer de director artístic del Cristiania 
Norske Theater fins que va fer fallida el 1862. El 1858 estrena Els vikings de 

Helgeland i neix el seu primer fill, Sigurd. Més endavant publica els poemes Paa 

Viddeme (A les planures) i I billedgalleriet (A la galeria d’art) i escriu el drama La 

comèdia de l’amor. Quan tanca el teatre, li vénen mesos d’estretors i sol·licita a la 
Universitat una beca de viatge d’estudis per anar a l’Oest de Noruega recollint 
dades sobre les expressions folklòriques de la zona. Escriu i publica el drama Els 

pretendents de la corona (1863, a partir d’un tema concebut el 1858). 

En 1864 abandona Noruega i se’n va a Roma tot sol. L’any següent s’hi trasllada 
la família. Ibsen considera no viure l’ambient luterà i conservador de Cristiania i 
inicia un exili voluntari de 27 anys. A Roma en passarà 4. 

El 1868 se’n va a Alemanya, primer a Dresden (1868-75) i després a Munic (1875-
78). Llavors ja és un dramaturg reconegut internacionalment, les obres del qual es 
representen en diversos països d’Europa. El 1869 viatja a Egipte convidat com a 
representant noruec a la inauguració del Canal de Suez. El 1873 el fan membre 
del jurat d’art internacional de l’Exposició Universal de Viena. El 1878 torna a 
Roma, on s’estarà set anys més. Durant tot aquest període d’exili voluntari escriu 
la seva obra dramàtica principal, els drames realistes i simbolistes. 

El 1891, amb 63 anys, torna definitivament a Noruega i el 1895 s’estableix a 
Cristiania. El 1898 Cristiania, Copenhague i Estocolm (les tres capitals 
escandinaves) celebren solemnement el setantè aniversari d’Ibsen. Continua 
escrivint: és d’aquesta època Juan Gabriel Borkman (1896), per exemple. El 1900 
té el primer d’una sèrie d’atacs d’apoplexia que li aniran minvant la salut fins 
deixar-lo paralític al llit. Mor als 78 anys, el 23 de maig de 1906. 

 

més informació http://www.hf.uio.no/is/english/ 
  



 

temporada 2016/17 www.teatrelliure.cat 7

els intèrprets 

Júlia Barceló 

Barcelona, 1985 

Llicenciada en Art Dramàtic en l’especialitat d’interpretació de 
text a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre. 
Té formació en teatre del Siglo de Oro per la CNTC (Compañía 
Nacional de Teatro Clásico). Ha realitzat entrenament actoral 
amb Javier Daulte i de tragèdia amb Cristine Adaire, i ha 
cursat el Grau de Lingüística a la Universitat de Barcelona. Té 
estudis de solfeig, cant i piano.  

El 2016 va participar en el muntatge de L’avar de Molière, amb 
direcció de Josep M. Mestres (Teatre Goya 2016 i gira per 

Catalunya). Anteriorment havia treballat a No feu bromes amb l’amor d’Alfred de 
Musset, amb direcció de Natalia Menéndez (Teatre Nacional de Catalunya) i La 

Cena del rey Baltasar de Calderón de la Barca, amb direcció d’Hermann Bonnín 
(estrenat al FITC d’Almagro), on també va assumir l’assessoria de vers. Des del 
2012 fins el 2014 forma part de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, 
amb seu a Madrid. El seu últim muntatge en aquesta formació va ser La Cortesía 

de España de Lope de Vega, estrenat a la Sala1 de Las Naves del Español 
(Matadero), dirigit per Josep M. Mestres. També va participar en La Noche 

Toledana de Lope de Vega amb direcció de Carlos Marchena. (Temporada al 
Teatro Pavón de Madrid i festivals internacionals de teatre clàssic d’Alcalà de 
Henares i Almagro, 2013). 

En els espectacles de creació de Companyia Solitària, ha fet de protagonista del 
monòleg sobre Terra Baixa, Quietud salvatge, la direcció de Bolxevics (estrenat a 
la Biblioteca de Catalunya), i d’actriu a Nòmades, Pollastres i Lulú on the Rocks. 
També va fer l’ajudantia de direcció a l’espectacle Companyia Solitària.  

Destaquem també la seva participació en Daian&Giggy Live Sex de Daniel J. 
Meyer (Fora de Temporada. Off de Temporada Alta), Kafka a la ciutat de les 

mentides, de Llàtzer Garcia (Biblioteca Bonnemaison. GREC 2011); El senyor de 

les mosques, versió i direcció d’Abel Coll (Versus Teatre, 2011); Un llop fugint d’un 

eixam de trons. Una antologia dels imparables, dramatúrgia i direcció de Jordi 
Faura i Abel Coll (Teatre Romea, 2010); La Dama de Reus d’Ambrosi Carrión, 
direcció de Ramon Simó (Teatre Nacional de Catalunya, 2008-09). 
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Pol López 
Barcelona, 1984 

Debuta professionalment amb l’obra Ran del camí 
d’Anton Txékhov, dir. Joan Castells (TNC, 2002). Es 
llicencia en Art Dramàtic en l’Especialitat de Text per 
l’Institut del Teatre de Barcelona el curs 2009-2010. Al 
2010 interpreta el personatge de Bobby a American 

Buffalo de David Mamet, dir. Julio Manrique (Espai Lliure) 
que gira per Catalunya i es prorroga en temporada. Per 
aquest paper és nominat als Premis Butaca 2010 al Millor 
Actor de Repartiment. El mateix any participa en Anita 

coliflor, de Pablo Rosal. A partir del 2011 ha participat en els muntatges següents: 
L’arquitecte de David Greig, dir. Julio Manrique; Julieta&Romeo de Marc Martínez. 
Al 2012 despunta la seva activitat amb la Companyia Solitària, de la qual n’és 
integrant, amb la Beca Desperta per a un text d’Aleix Aguilà dirigit per ell mateix. 
Segueixen La monja enterrada en vida, dir. Nao Albet i Marcel Borràs. Forma part 
del repartiment de Cartes des de Tahrir, dir. de Pau Carrió (cicle Cartes Lliures). 
Amb Carrió es consagra en solitari amb el monòleg Ivan i els gossos, de Hattie 
Naylor. Fa temporada amb l’espectacle Lava, de Studio Orka, dins del cicle El 
Lliure dels nens. Aquest mateix any s’estrena com a director amb l’obra Nòmades 
d’Aleix Aguilà dins el festival Stripart que coordina l’Antic Teatre. Durant la 
temporada 2012/13, forma part del repartiment d’Els feréstecs, de C. Goldoni, sota 
la direcció de Lluís Pasqual. Entra a formar part de La Kompanyia Lliure, amb la 
qual participa als muntatges La revolució no serà tuitejada; Moby Dick, un viatge 

pel teatre; El caballero de Olmedo; Victòria d’Enric V; Somni americà, i a la trilogia 
Tot pels diners. Fa el paper protagonista del muntatge El curiós incident del gos a 

mitjanit, dir. Julio Manrique, guardonat  amb 3 Premis Butaca 2015, pel qual li és 
concedit el Premi Ciutat de Barcelona de Teatre 2015. Recentment ha participat 
en els espectacles La ciutat no és vostra, d’Aleix Aguilà, dir. Júlia Barceló; D.N.I., 
de Clàudia Cedó; Filla del seu pare, d’Aleix Aguilà, dir. Pau Miró, Please, continue 

(Hamlet), de Roger Bernat i Yan Duyvendak, i Hamlet, de W. Shakespeare, dir. 
Pau Carrió. Per aquest muntatge obté el premi Butaca 2016 al Millor Actor. 

En el mitjà audiovisual, ha participat com a secundari a la sèrie Kubala Moreno i 

Manchón de TV3, i ha treballat en cinema per a televisió sota la direcció de Sílvia 
Munt en dues ocasions. També ha estat sota les ordres de Paco Mir, Fernando 
León de Aranoa i Mikel Gurrea. Actualment interpreta diversos personatges del 
programa de televisió Polònia, dirigit per Toni Soler (TV3). 
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Pau Vinyals 
Ravós del Terri, 1986 

Llicenciat en Art dramàtic per l’Institut del Teatre de 
Barcelona. Ha fet també cursos amb Javier Daulte, 
Anatoli Vassiliev i Krystian Lupa i Andrés Corchero i 
Clara Segura. És membre de la Companyia Solitària. 
Va debutar al teatre amb Consell familiar de Cristina 
Clemente l’any 2006. Després han seguit Esvoranc 

de Josep Maria Miró; Hikikomori de Jordi Faura; Germà petit on the rocks d’Aleix 
Aguilà; La piràmide de Jordi Prat i Coll; El senyor de les mosques dirigit per Abel 
Coll; Aquí s’aprèn poca cosa direcció Toni Casares; Puputyttö de Saara Turunen 
dirigit per Alicia Gorina. Ens hauríem d’haver quedat a casa de Llàtzer García; Lulú 

on the rocks d’Aleix Aguilà (espectacle fundador de la Companyia Solitària). 
També ha participat en nombroses lectures de l’obrador de la Sala Beckett i a 
l’obrador d’estiu. L’any 2012 va treballar a Dinou de Ferran Joan Miquel dirigit per 
Carles Fernàndez Giua, un espectacle produït a la sala La Planeta dins del festival 
Temporada Alta, i a la Sala Beckett; Pas de Poetes de Verdaguer a l’Auditori de la 
Mercè; Companyia Solitària d’Aleix Aguilar (espectacle de la companyia 
guanyador de la beca desperta). També va formar part del repartiment de Cyrano 

de Bergerac dirigit per Oriol Broggi a la Biblioteca de Catalunya. Amb el Cyrano 
també va anar al CDN de Madrid i el 2013 va fer gira per Catalunya. Darrerament 
ha participat en onze nou catorze, dirigit per Pere Planella; Filla del seu pare, 
d’Aleix Aguilà a partir de Hedda Gabler i dirigit per Pau Miró; La ciutat no és vostra, 
d’Aguilà, dirigit per Júlia Barceló. També ha codirigit amb Pol López Quietud 

salvatge, una versió també d’Aguilà de Terra baixa. Pel que fa a l’audiovisual 
destaquen Sudoku, produït per TV3; Floquet de neu d’Andrés G. Schaer, i Ull per 

ull de Mar Targarona. També ha participat en programes com No me la puc treure 

del cap de TV3. La temporada passada va formar part del repartiment de Hamlet, 
de W. Shakespeare, dirigit per Pau Carrió, i aquest any l’hem pogut veure en el 
paper de Querubino a la reposició de Les noces de Fígaro, de Beaumarchais, dir. 
F. Puigserver/L. Homar. 

 

més informació http://companyiasolitaria.blogspot.com.es/ 
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el director 

Pau Miró 
Barcelona, 1974 

Actor, dramaturg i director. Llicenciat en Interpretació 
per l’Institut del Teatre de Barcelona (1998). S’ha 
format com a dramaturg en diferents seminaris de la 
Sala Beckett impartits per Carles Batlle, Sergi Belbel, 
Xavier Albertí, José Sanchis Sinisterra i Javier Daulte, 
entre d’altres. En el terreny de la dramatúrgia i 

direcció, els seus darrers treballs són Victòria (TNC, 2016), Terra Baixa, 
interpretada per Lluís Homar (estrena el novembre de 2014 al Festival Temporada 
Alta) i Dones com jo (estrena el gener del 2014 al Teatre Romea). També és autor 
d’Adiós a la infancia (dramatúrgia a partir de les principals novel·les de Juan 
Marsé amb direcció d’Oriol Broggi. Teatre Lliure, 2013) i Els Jugadors, que també 
dirigeix (Festival Temporada Alta, 2011, i Teatre Lliure, 2012). Aquest text va 
guanyar el premi Butaca al millor text 2012 i ha estat traduït a l’italià, anglès, grec i 
castellà. A més a més, a Itàlia es va estrenar amb gran èxit de crítica i públic al 
Teatro Piccolo de Milà el 2013 i es va endur el prestigiós Premi Ubú com a millor 
text estranger. Autor entre d’altres d’Un refugi indie (2012), Elèctrics (2010) o 
Singapur (2008), durant la temporada 2008-2009 estrena La trilogia animal, 
(formada per Lleons, Girafes i Búfals) de la qual és autor i director i per la qual rep 
el Premi de la Crítica Teatral de Barcelona al millor text. El 2004 va estrenar Plou a 

Barcelona a la Sala Beckett, sota la direcció de Toni Casares, que ha estat 
traduïda a nou idiomes i se n’han fet amb diversos muntatges arreu del món (Itàlia, 
Portugal, Anglaterra, el Canadà…). 


