
REISEFÜHRER 
un espectacle de creació de FERRAN DORDAL LALUEZA i LA RUTA 40

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. Com a turistes, viatgem a la recerca d’allò 
desconegut, però en realitat l’únic que fem és desplaçar-
nos pel planeta buscant imatges que ja coneixíem abans 
de sortir de casa. Submergits en la nostra pròpia vacuïtat, 
el turisme ha esdevingut la imatge perfecta per explicar 
el nostre temps: una imatge incompleta, fragmentària  
i per tant parcial, de la nostra realitat. n
Ferran Dordal Lalueza

Després de dur a escena autors clàssics (Harold Pinter 
i Thornton Wilder) i alguns dels noms més interessants 
de l’autoria textual contemporània (Albert Arribas, 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 pròpies del nostre temps. n

intèrprets 
Alberto Díaz, Albert Prat 
i Sergi Torrecilla

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

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

13/12 A 12/01

MONTJUÏC19/20

#ReiseführerLliure#EspaiRuta40 @LaRuta40
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PÀRQUING GRATUÏT! A la Pl. Margarida Xirgu des d’1 hora abans fins a 2 hores després del final de les funcions

_ espectacle en català i castellà
_ divendres accessibles
 30/01 audiodescripció per a persones 

 amb discapacitat visual

_ aquest espectacle forma part del bloc &espai
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THIS IS REAL LOVE
Gràcia. Del 12 al 29/12
VVAA Col·lectiu
Quin és el model de parella convencional? N’és l’amor 
el motor, o bé el negoci? Vivim l’amor com a realitat 
o com a ficció? Tot això i molt més, sota l’exploració 
del VVAA Col·lectiu.

I TAMBÉ

OBERT ELS DIES DE FUNCIÓ _ De les 18h. fins a 2 hores després de la funció.
 _ Diumenge de les 17h. fins a 2 hores després de la funció.

RESTAURANT EL LLIURE 
Montjuïc
Hi trobareu la zona de restauració, la 
cafeteria i una magnífica terrassa, de  
la qual podeu gaudir fins i tot a l’hivern!  
La carta compta amb aliments de Km0  
i ofereix varietat de plats, entrepans i peces 
per picar. Encarregueu el sopar abans de la 
funció i el tindreu llest en acabat!

membre deentitat concertada amb

mitjans patrocinadors amb la col·laboració de


