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Durant el primer semestre de la Temporada 19/20, el Teatre Lliure cedeix la 

programació de l’Espai Lliure de Montjuïc a la companyia La Ruta 40.  

En aquest dossier us presentem el quart dels cinc espectacles programats 

que és també una coproducció entre el Lliure i aquesta companyia.  

Reiseführer 

Ferran Dordal Lalueza / La Ruta 40 

Montjuïc/ Espai Lliure. Del 13/12 al 12/01  

Més endavant us convocarem per presentar-vos. 

It don’t worry me 

Atresbandes, Bertrand Lesca & Nasi Voutsas 

Montjuïc/ Espai Lliure. Del 16 al 19/01 

 

Els altres espectacles que conformen la branca &espai sota les regnes de La 

Ruta 40 han estat: 

 

Tierras del Sud 

Azkona&Toloza 

Montjuïc/ Espai Lliure. 25 i 26/10 

In Wonderland 

Alícia Gorina / Indi Gest 

Montjuïc/ Espai Lliure. Del 7/11 al 10/11 

Cúbit 

Josep Maria Miró / La Ruta 40 

Montjuïc/ Espai Lliure. Del 13/11 al 1/12 

 

https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/taxonomy/term/77
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Després de dur a escena textos clàssics (Harold Pinter i Thornton Wilder) i 

alguns dels noms més interessants de l’autoria textual contemporània (Albert 

Arribas, Marc Artigau, Josep Maria Miró o Romina Paula), i d’haver col·laborat 

amb la dramaturga i directora Carlota Subirós en un projecte de teatre 

documental, La Ruta 40, en la seva voluntat constant d’eixamplar horitzons i 

experimentar amb altres tipus de teatralitats, ha buscat la complicitat del 

creador escènic Ferran Dordal Lalueza.  

Reiseführer és un espectacle de creació que parteix de la investigació escènica 

sobre alguns conceptes molt lligats a la nostra contemporaneïtat, com són la 

virtualització i escenificació de l’experiència humana, la societat líquida, o el 

turisme com a fenomen global, per assajar l’ús escènic de narratives 

fragmentàries no convencionals pròpies del nostre temps. 

‒ La Ruta 40 
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Montjuïc. Espai Lliure – 13/12 a 12/01 

Reiseführer 
un espectacle de creació de Ferran Dordal Lalueza i La Ruta 40 
 

 

intèrprets Alberto Díaz, Albert Prat i Sergi Torrecilla 

veus Sebastian Alessandria, Sergio Alessandria, Agustina Basso, Gerardo 

Ghioldi, Marcela Imazio, Daniel Osovnikar, Conrado Parodi, Sebastián 

Seifert i Rosalía Zanón 

 

 

dramatúrgia i direcció Ferran Dordal Lalueza / escenografia i vestuari Xesca Salvà / 

imatge espai Pol Rebaque / il·luminació Mingo Albir / so Pau Matas / música original 

Clara Aguilar 

 

 

ajudanta de direcció Carlota Grau / ajudant d’escenografia Oriol Corral / producció 

executiva Maria G. Rovelló / ajudanta de producció Anna Castillo / fotografia Noemí 

Elias Bascuñana / imatge cartell Laura Pujolàs 

 

 

realització d'escenografia EGM i Llorenç Balaguer 

 

 

i els equips del Teatre Lliure 

 

 

coproducció La Ruta 40 i Teatre Lliure 

 

 

agraïments Albert Arribas, Sara Cenzual, Enric Clarós, Estel Cristià, Ferran Dordal 

Millán, Ignasi Guasch, Anabel Labrador, Guillem Manzanares, Anne-Liis Maripuu, 

Víctor Molina, Diana Sofía Muñoz, Judith Pujol, Pablo Rosal, Marc Salicrú, Àlex 

Serrano, Cristina Soler, Elsa Soro, Carlota Subirós, Cruz Tapia, Matthieu Verhelst i 

Marc Villanueva 

 

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

seguiu #EspaiRuta40 / @LaRuta40 / #ReiseführerLliure 

DIVENDRES ACCESSIBLES 3/01 audiodescripció per a persones amb discapacitat visual 

horaris 20h. dimecres i dijous 

preus 23€ a partir de la data d’estrena / 19,50€ amb descompte / 17,50€ grups a partir de 15 

persones / 18,50€ Dia de l’Espectador (dimecres) / 11,50€ grups universitaris, Carnet Jove, -30 

& tarifa Última Fila / Laterals (en determinades funcions) / 9€ Generació Lliure (-30) / 7€ grups 

de secundària  

https://www.instagram.com/explore/tags/espairuta40/
https://twitter.com/laruta40
https://twitter.com/hashtag/ReiseführerLliure
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© Noemí Elias Bascuñana  

En un món interconnectat, acumulem dades i amistats en present absolut. 

Sense pausa. Escenifiquem ficcions de vides a imatge i semblança de 

tendències globals, buscant desesperadament l’acceptació social i la 

popularitat entre una multitud d’altres individus tan isolats com nosaltres 

mateixos. Fagocitem presumptes experiències perquè sentim nostàlgia 

d’autenticitat, mentre som incapaços d’entendre res del que succeeix al nostre 

voltant. Submergits en la nostra pròpia vacuïtat, el turisme ha esdevingut la 

imatge perfecta per explicar el nostre temps. Vivim instal·lats en el temps de la 

perpètua superficialitat. 

 

Aparentment el turista viatja a la recerca de noves experiències i d'allò 

desconegut, però en realitat l'únic que fa és desplaçar-se pel món buscant una 

imatge que ja coneixia abans d'emprendre el seu viatge.  

Per aquest motiu Reiseführer està construït escènicament a partir de la lògica 

aleatòria i fragmentada del puzle: múltiples petites peces que acaben construint 

una imatge incompleta i parcial prèviament coneguda.  

El nostre espectacle està constituït per petites peces escèniques que hem anat 

generant durant el procés d'investigació/assaig a partir de les experiències 

turístiques dels propis intèrprets. D'aquesta manera cada dia l'espectador podrà 

assistir a la construcció d’una imatge, amb un dispositiu escènic que cada dia 

es construirà d’una manera diferent. 
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viatges, viatgers i turistes 

Les guies de viatge acaben sent una de les eines essencials en l’organització del 

viatge i també de la creació d’estereotips. En les seves pàgines es construeix el món 

que es vol construir i que s’imposa al viatger, com si una força superior, la que deriva 

del coneixement, anés dient a cada pas on rau l’autèntic. En aquesta autenticitat 

buscada i dissenyada es conforma, a més, la màxima rendibilitat del viatge: no t’has de 

perdre res d’allò que l’autor de la guia considera essencial. [···] El turista es pensa que 

vol trobar-se amb la realitat, barrejar-se amb la gent real. En canvi la seva experiència 

només és l’escenificació d’una falsa realitat perquè als llocs que recomanen les guies, 

els nadius, sempre esperant els turistes, es comporten d’una manera falsament 

autèntica ‒la que han d’escenificar. Fet i fet, què és autèntic? [···] Cadascú va buscant 

una cosa ‒nadius, monuments, diversió, cultura, ells mateixos… Uns volen emocions 

fortes, d’altres es conformen veient allò que promet la guia. Però tots i cadascun d’ells 

van a la recerca d’aquesta autenticitat que els empaita a cada pas com un vici absurd 

o un antic record. Fem el que fem no hi ha sorpreses en l’itinerari, perquè l’autenticitat 

és una fal·làcia més d’entre els múltiples malentesos del ser humà. 

‒ Rincones de postales, Estrella de Diego (2014) 

11 d’octubre 

Enmig d’una massa humana tan densa la solitud esdevé en definitiva bastant 

impossible. He trobat un francès que viatja per Itàlia amb comoditat però de pressa, 

desitjós de veure les coses una vegada almenys, i, tot passant, li agrada d’informar-se 

tant com sigui possible. Parlant de Venècia, em va preguntar quant de temps feia que 

jo hi era, i en dir-li que uns quinze dies, i per primer cop, va afegir: «Il paraît que vous 

n’avez pas perdu votre temps.» Ell fa només vuit dies que és aquí, i ja se’n va demà. 

Em pregunto com es pot anar pel món tancat en el propi interior. I no puc negar que és 

un home culte i honorable, a la seva manera, ben bé com cal.  

‒ Viatge a Itàlia, J. W. Goethe (1816) 

El viatge (aquell del qual l’etnòleg desconfia fins al punt d’odiar-lo) construeix una 

relació fictícia entre la mirada i el paisatge. I, si s’anomena "espai" la pràctica dels llocs 

que defineix específicament el viatge, convé afegir també que hi ha espais on l’individu 

se sent com un espectador sense que la naturalesa de l’espectacle realment li importi. 

Com si la posició d’espectador constituís la part essencial de l’espectacle, com si, en 

definitiva, l’espectador en posició d’espectador fos per a ell mateix el seu propi 

espectacle. Molts fulls turístics suggereixen una deriva d’aquesta mena, un gir de la 

mirada com aquest, quan proposen per endavant a l’aficionat als viatges la imatge de 

rostres curiosos o contemplatius, solitaris o reunits, que escruten l’infinit de l’oceà, la 

cadena circular de muntanyes nevades o la línia de fuga d’un horitzó urbà eriçat de 

gratacels. La seva imatge, en resum, la imatge anticipada, que només parla d’ell, però 

que porta un altre nom (Tahití, l'Alpe d'Huez, Nova York). L’espai del viatger seria, així, 

l’arquetip del no-lloc. 

‒ Non-lieux, introduction à une anthropologie de la surmodernité, Marc Augé (1992) 
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El turisme és responsable d’una desena part de les emissions mundials de CO2 (4,5 

Gigatones [Gt] d’emissions a l’atmosfera), quatre vegades més que les estimacions 

anteriors (OMT, 2011). Les últimes dades proporcionades per l’OMT (2011) apuntaven 

que el 80% de les emissions generades pel turisme corresponen al transport (la 

majoria en viatges aeris), mentre que el 20% restant són provocades per l’allotjament i 

la resta d’activitats turístiques. La nova investigació assenyala, en canvi, que el 

transport (50%), el menjar (17%) i les compres (12%) generen les aportacions més 

significatives.  

‒ extracte de les dades publicades per Nature Climate Change (2018) 

Mentre que el turista generalment s’afanya a tornar a casa al final d’unes setmanes o 

mesos, el viatger que ja no pertany més a un lloc que al següent, es mou lentament 

durant períodes d’anys, d’una banda a l’altra de la Terra. De fet, li hauria resultat difícil 

de dir precisament, d’entre els molts llocs on ha viscut, on se sent més com a casa. 

Una altra diferència important entre el turista i viatger és que el primer accepta la seva 

pròpia civilització sense cap mena de dubte; no així el viatger, que la compara amb les 

altres i en refusa aquells elements que no troba del seu gust. 

‒ The Sheltering Sky, Paul Bowles (1990) 

Que enriqueixin ben aviat l’àlbum del viatger i retornin als seus ulls la precisió que la 

memòria no té, que guarneixin la biblioteca del naturalista, exagerin els animals 

microscòpics, consolidin fins i tot amb algunes informacions les hipòtesis de 

l’astrònom; que siguin, per acabar, la secretària i la llibreta de qualsevol que necessiti 

per la seva feina una exactitud material absoluta. Que salvin de l’oblit les ruïnes que 

pengen, els llibres, les estampes i els manuscrits que el temps devora, les coses 

precioses la forma de les quals desapareixerà, i que demanin un lloc als arxius de la 

nostra memòria. 

‒ Le public moderne et la photographie, Charles Baudelaire (1846) 

La fotografia popular intenta consagrar la trobada única (encara que pugui ser viscuda 

per milers de persones en circumstàncies idèntiques) entre un individu i un lloc famós, 

entre un moment excepcional de l’existència i un lloc important pel seu alt contingut 

simbòlic. 

‒ Un art moyen, Pierre Bourdieu (1965) 
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el dramaturg i director 

Ferran Dordal Lalueza 

Des de l’any 2004 ha presentat diversos 

espectacles i performances, entre els 

quals destaquem To the Happy Few 

(Temporada Alta, 2006), Memòries dels 

temps de la immaduresa (Teatre Lliure, 

2007), M.A.D. (Mutual Assured 

Destruction) amb Àlex Serrano (Teatre Lliure, 2011), autopsicografia (Festival 

PNRM, 2011), La gran mentira (Grec Festival, 2016) o Telepatisches Café amb 

Alexander Manuiloff (Rodeo München, 2016). 

Des del 2012 col·labora amb l’Agrupación Señor Serrano com a cocreador dels 

espectacles A House in Asia (2014), Birdie (2016), Kingdom (2018) i Garden 

Center Europa (2019), com també fent de dramaturgista a Brickman Brando 

Bubble Boom (2012). També ha treballat de dramaturg i dramaturgista amb 

Àlex Rigola, Carlota Subirós, Alícia Gorina o Sílvia Delagneau, entre altres. Des 

del 2016 és professor del Departament de Dramatúrgia de l’Institut del Teatre. 

També ha impartit classes a l’Escola Universitària ERAM i a l’Escola d’Art 

Superior i de Disseny Deià. El 2014 va ser convidat a participar a 

l’Internationales Forum del Theatertreffen a Berlín organitzat pel Goethe Institut 

i el 2018, al Theater = a must Forum d’Alexandria. Des del 2015 forma part del 

consell de redacció de la revista (Pausa.) i des del 2017 n’és el director. 

 


