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932 892 770 · INFO@TEATRELLIURE.COM
C. MONTSENY, 47

visita aquí el nostre web

Aquest document està dissenyat per ser llegit al mòbil. 
Estalvia’t d’imprimir-lo i el planeta t’ho agrairà.

Amb la col·laboració de Amb el suport de

HORARI
De dimecres a divendres   
a les 20.00 h
Dissabte i diumenge  
a les 17.00 h i a les 20.30 h
30/12 a les 17.00 h  
i a les 20.30 h
Els dies 31/12, 01/01, 05/01  
i 06/01 no hi ha funció

DURADA 
1 h 15’

LLOC 
Gràcia

IDIOMA
En català

ACCESSIBILITAT
Assistència auditiva  
a través del mòbil

EDAT RECOMANADA
A partir de 15 anys

ESPECTACLE  
RECOMANAT PEL
Programa educatiu

ATENCIÓ
Espectacle no recomanat  
per a persones  
amb claustrofòbia.
Seients no numerats.
En arribar, s’han de deixar 
els abrics al penjador fora  
de la caixa.
Durant la funció pot haver-hi 
sorolls forts de trets.

#HeddaGabler

INTÈRPRETS 
Nausicaa Bonnín
Miranda Gas
Pol López
Marc Rodríguez
Joan Solé

CAIXA ESCÈNICA
Max Glaenzel

COORDINACIÓ TÈCNICA
Igor Pinto

AJUDANT DE DIRECCIÓ
Laia Alberch

PRODUCCIÓ EXECUTIVA
Irene Vicente

ASSISTENT DE PRODUCCIÓ
Laia Bonet

CONSTRUCCIÓ 
D’ESCENOGRAFIA
Pascualin Estructures Stage 
Technology, S.L. i Sumescal SL

COPRODUCCIÓ
Teatre Lliure i Titus Andrònic S.L.

AMB EL SUPORT DEL
Departament de Cultura  
de la Generalitat de Catalunya

GIRA
De setembre a desembre del 2023. 
Contractació oberta!

HEARTBREAK HOTEL
Si vols estar informat dels 
projectes de la companyia,  
escriu-nos aquí

Adaptació lliure d’aquest clàssic 
contemporani, considerat un dels primers 
textos de la dramatúrgia moderna i llargament 
representat als escenaris del Lliure. 
Desubicació, desitjos, amors i desamors, 
conflictes ètics i destrucció són les temàtiques 
principals que naveguen per la peça. 

Com escrivia Ibsen mateix: “Busco 
representar éssers humans, emocions 
humanes i destins humans sobre la base de 
les condicions i principis socials del present”. 

Sota aquesta premissa, proposem una 
posada en escena totalment despullada  
que deixa tot el pes de la funció en les 
actrius i els actors, en les pròpies tensions 
dramàtiques de la peça i en la confidencialitat 
que es troba en la proximitat amb 
l’espectador, que conviurà amb els artistes 
dins les mateixes parets d’una caixa de fusta.

Àlex Rigola

© Sílvia Poch

dramatúrgia i direcció Àlex Rigola
a partir del text de Henrik Ibsen
Heartbreak Hotel

Hedda  
Gabler

29/12 – 29/01
Gràcia
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https://www.teatrelliure.com/ca
https://www.facebook.com/teatrelliure/
https://www.instagram.com/teatrelliure/
https://twitter.com/teatrelliure
https://www.youtube.com/user/teatrelliure/
https://twitter.com/hashtag/HeddaGabler?src=hash
https://www.focus.cat/es/ex/hedda-gabler/
https://forms.gle/Dp41gYbMfznR1gzc8

