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El director Àlex Rigola trasllada la 

modernitat de Henrik Ibsen al nostre 

present per explorar les 

contradiccions d’aquest gran 

personatge femení que és Hedda 

Gabler. 

 

Adaptació lliure del clàssic 

contemporani, considerat un dels 

primers textos de la dramatúrgia 

moderna i llargament representat als 

escenaris del Lliure.  
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Sinopsi 
 

Adaptació d’un dels primers textos de la dramatúrgia moderna. Desubicació, 

desitjos, desamors, conflictes ètics i autodestrucció en són els eixos 

temàtics. “Busco representar ésser humans, emocions i destins humans 

sobre la base de les condicions i els principis socials del present” deia Ibsen. 

I amb aquesta premissa proposem una posada en escena que deixa tot el 

pes en les actrius i els actors, les tensions dramàtiques de la peça i aquesta 

confidencialitat amb l’espectador que conviurà amb els artistes dins les 

mateixes parets d’una caixa de fusta. 

 

 
 

 

 

MÉS INFO 

www.teatrelliure.com/

ca/hedda-gabler  

 

http://www.teatrelliure.com/ca/hedda-gabler
http://www.teatrelliure.com/ca/hedda-gabler
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En paraules del director 
 

L’OBRA ORIGINAL 

Adaptació d’un dels primers textos de la dramatúrgia moderna. Desubicació, 

desitjos, toxicitat, addiccions, conflictes ètics, autodestrucció i la recerca de 

la voluntat primera són els eixos temàtics de la peça.  

 

Ens acostem doncs a la premissa del mateix Ibsen: “Busco representar 

éssers humans, emocions humanes i destins humans sobre la base de les 

condicions i principis socials del present”.  

 

LA PEÇA 

Proposem una posada en escena que deixa tot el pes en el treball 

interpretatiu de les actrius i els actors, les tensions dramàtiques de la peça i 

aquesta confidencialitat amb l’espectador que conviurà amb els artistes dins 

les mateixes parets d’una caixa de fusta.  

 

Un espectacle on el públic és convidat a entrar dins una caixa de fusta que 

farà de platea i escenari. La possibilitat de veure el petit detall de l’acting 

adaptant un text clàssic. A la recerca d’oferir plaer a l’espectador voyeur i a 

l’espectador que li agrada el teatre de text, treballem oferint petits instants 

de vida, on actrius i actors comparteixen generosament pensaments i 

situacions que reconeixem. 

 

EL TREBALL ACTORAL 

La companyia porta uns anys centrat en el treball interpretatiu, depurat i 

sensible, a la recerca d’una veritat escènica. I després d’uns quants 

espectacles tinc la certesa que el nivell de sensibilitat que s’aconsegueix 

quan estem treballant al voltant d’una taula d’assaig es perd en gran part 

quan anem a un escenari. Aquest espectacle s’ha pensat per convidar-vos a 

gaudir d’aquest treball minuciós i sensible que ens ofereixen actrius i actors. 

Aquell moment màgic on intèrprets i personatges es fonen i passen a ser un 

mateix ens. 

 

 

Àlex Rigola 
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ENTREVISTA 

Parlant amb  
Nausicaa Bonnín 
 

Interpretes a Hedda Gabler, protagonista de 

l’espectacle. Com t'arriba la proposta i què 

sents en rebre-la? 

Un dia parlant amb l’Àlex en una estrena al 

Lliure de Gràcia em va dir: estic preparant 

Hedda Gabler, et vindria de gust participar-hi? I 

òbviament em feia moltíssima il·lusió. Vaig 

rebre la proposta amb nervis, amb por, amb 

responsabilitat i amb respecte, com sempre 

que t’arriba una cosa nova. I més, d’aquesta 

envergadura.  

 

Quin és el repte interpretatiu? 

El gran repte és com expliquem Hedda Gabler 

ara, al 2022. I més en una proposta tan 

desfullada com la de l’Àlex. És un repte 

interpretatiu versus dramatúrgic. Hi ha pocs 

personatges femenins tan importants en la 

història del teatre com aquest. Hi ha un repte 

extern, també: jo mateixa dient-me “estàs fent 

Hedda Gabler”. Però des de dins, és una obra 

que s’explica des de la mirada dels altres i no 

només des del personatge principal.  

 

Com et prepares el paper?  

Treballem a partir del que volem transmetre en 

cada frase o quin és l’objectiu que volem 

aconseguir de l’altre. Intentant entendre què 

volem explicar ara, qui és aquest personatge al 

2022 i què ressona de Hedda Gabler a 

cadascun de nosaltres i als espectadors.  

 

Com són els assajos? 

Assagem dins de l’escenografia real, que és 

una caixa de fusta. Fem els assajos amb el 

paper a la mà i veient què volem explicar a 

cada frase.  

 

Què has après del personatge? 

No ho sé encara, crec que aprenc de tots dels 

personatges. Cada un m’ensenya a mirar 

endins i a preguntar-me com gestiono jo 

determinades coses.  

 

Què és el que més t’agrada de la versió de 

Hedda Gabler que esteu fent? 

M’agrada la nuesa, i alhora és el que més 

respecte em fa. No hi ha escenografia, no hi ha 

vestuari, no hi ha construcció de personatge. 

Això et deixa molt despullat. Alhora és el que 

m’interessa de la proposta. És nou, divertit, em 

permet estar descobrint noves facetes i el que 

ens vol explicar aquesta nova Hedda Gabler. 
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INFORMACIÓ 

COMPLEMENTÀRIA 

La peça original 

 

 

 

 

A finals del segle XIX, quan es va estrenar aquesta obra clau del repertori 

universal, Hedda Gabler era considerada una dona freda, maliciosa i 

excèntrica. Avui, la protagonista resulta fascinant per ser una dona forta i un 

personatge complex.  

 

Hedda Gabler, filla del general Gabler, s'acaba de casar amb l’acadèmic 

Tesman. En tornar de la lluna de mel s’adona de l’error que ha comès: ser 

com els altres esperen que sigui i portar una vida que no pot ni vol assumir. 

Ella, com la resta de personatges, mirarà d'escapar-se de la teranyina que, 

tant el seu passat com la resta de decisions que ha pres al llarg de la seva 

vida, han teixit al seu voltant. La llibertat, la bellesa, la responsabilitat, l’amor, 

el passat, el somni d'arribar a ser allò que un somnia ser... són alguns dels 

temes que circulen dins d'aquest text inquietant i vital.  
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INFORMACIÓ 

COMPLEMENTÀRIA 

Hedda Gabler al 

Teatre Lliure 
 

Des de la seva fundació, al Teatre Lliure s’ha representat Hedda Gabler en 

temporada -en versió original o versionada- en les següents ocasions:  

 

23 de febrer a 16 d’abril de 1978  

Hedda Gabler, de Henrik Ibsen  

Traducció de Feliu Formosa  

Música d'Erik Satie  

Espai escènic i vestuari de Fabià Puigserver  

Direcció de Pere Planella  

Intèrprets: Muntsa Alcañiz, Imma Colomer, Lluís Homar, Anna Lizaran, 

Domènec Reixach, Fermí Reixach, Carlota Soldevila 

 

4 i 5 de maig de 2005  

Hedda Gabler, de Henrik Ibsen  

Direcció d’Eric Lacascade  

Intèrprets: Pascal Bongard, Christophe Grégoire, Isabelle Huppert, Norah 

Krief, Elisabetta Pogliani, Jean-Marie Winling  

Producció Odéon-Théâtre de l’Europe, Centre Dramatique National de 

Normandie - Comédie de Caen i Comédie de Genève 

 

12 i 13 de maig de 2007  

Hedda Gabler, de Henrik Ibsen  

Direcció de Thomas Ostermeier  

Dramatúrgia de Marius von Mayenburg  

Intèrprets: Annedore Bauer, Lars Eidinger, Jörg Hartmann, Kay 

Bartholomäus Schulze, Katharina Schüttler, Lore Stefanek  

Producció de Schaubühne am Lehniner Platz 

 

28 d’abril a 9 de maig 2010  

Todos los grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo, a partir de Hedda 

Gabler de Henrik Ibsen  

Versió i direcció de Daniel Veronese  

https://webantiga.teatrelliure.com/webantiga/anterior/cat/program/temp0405/24hgabler_1.htm
https://webantiga.teatrelliure.com/webantiga/anterior/cat/program/temp0607/38hedda_1.htm
https://webantiga.teatrelliure.com/webantiga/1213/cat/programa/temp0910/26gobiernos1.htm
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Intèrprets: Mara Bestelli – Elvira (Pipi) Onetto, Claudio da Passano, Osmar 

Nuñes, Silvina Sabater, Marcelo Subioto  

Producció Compañía Daniel Veronese amb la col·laboració de Iberescena 

 

25 de gener a 19 de febrer de 2012  

Hedda Gabler, de Henrik Ibsen  

Direcció de David Selvas  

Intèrprets: Pablo Derqui, Àngela Jové, Cristina Genebat, Laia Marull, David 

Selvas, Ernest Villegas 

Coproducció Teatre Lliure, CAER - Centre d'Arts Escèniques de Reus i 

Teatro de La Abadía 

 

27 de gener i 3 de febrer de 2012  

Nosaltres no ens matarem amb pistoles (Assaig Obert sobre Hedda Gabler)  

Dramatúrgia i direcció de Víctor Sánchez Rodríguez  

Intèrprets: Marta Aran, Laura Aubert, Albert Prat, Marc Rius, Nunu Santaló 

Producció Teatre Lliure 

 

15 al 26 de març de 2017  

Filla del seu pare a partir de Hedda Gabler de Henrik Ibsen  

Versió: Aleix Aguilà  

Direcció: Pau Miró  

Companyia Solitària  

Intèrprets: Júlia Barceló, Pol López i Pau Vinyals  

Escenografia i vestuari: Judit Colomer 

Coproducció Companyia Solitària de Teatre i Temporada Alta - Festival de 

Tardor de Catalunya Girona/Salt 

 

 

https://webantiga.teatrelliure.com/webantiga/1213/cat/programa/temp1112/17heddagabler1.htm
https://webantiga.teatrelliure.com/webantiga/1213/cat/programa/temp1112/ao1hedda.htm
https://webantiga.teatrelliure.com/ca/programacio/temporada-2016-2017/filla-del-seu-pare?ref=programa
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BIOGRAFIA 

Heartbreak Hotel 

companyia 
Aquesta companyia neix amb l’esperit d’investigació de noves formes de narració escènica 

però també amb el desig de confrontar el públic amb els valors de la nostra societat 

contemporània, amb els valor de l’ésser humà i, per tant, amb els valors d’un mateix. 

Quan ens preguntem perquè anem al teatre o perquè fem teatre, la resposta sempre acaba 

essent la mateixa: per conèixer millor l’esser humà, desig directament lligat al coneixement de 

nosaltres mateixos. És de suposar (impossible certificar) que aquesta voluntat és deguda a un 

desig de millorar com a persones, de millorar com a grup. El fet d’haver de confrontar-nos amb 

nosaltres mateixos ens pot portar a un creixement personal, a la recerca d’un bé comú que 

només pot beneficiar a la societat. Aquest confrontament sempre és difícil i acaba produint 

canvis de respiració, riures, llàgrimes... senyal inequívoca que alguna cosa està succeint. 

Aquests valors, sumats a una voluntat de confrontar les arts escèniques amb la literatura, les 

arts plàstiques, el documental, la filosofia i els problemes socials, conjuntament amb una 

preocupació malaltissa per trobar una certa veritat escènica interpretativa (que no real), han 

portat a crear la companyia Heartbreak Hotel i la productora Titus Andrònic S.L. 
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BIOGRAFIA 

Àlex Rigola 

dramatúrgia i direcció 
 

Director d’escena i dramaturg. És conegut per la direcció de diferents espectacles de 

teatre i òpera al Teatro Real, el Centro Dramático Nacional, el Teatro de La Abadía i el 

Gran Teatre del Liceu, entre d’altres. Del 2003 al 2011 va ser el director del Teatre Lliure 

de Barcelona, on va muntar títols com: Gata sobre el teulat de zinc calent, de Tennessee 

Williams; Nixon-Frost, de Peter Morgan; Rock & Roll, de Tom Stoppard (Premi de la 

Crítica de Barcelona, Premi Terenci Moix i dos Premis Max); Ricard III i Juli Cesar, de 

William Shakespeare; Santa Joana dels escorxadors, de Bertolt Brecht (Grec 2004); 

Glengarry Glen Ross, de David Mamet; i European House (pròleg a un Hamlet sense 

paraules), escrit per ell mateix. Del 2010 al 2016 va ser director de la secció teatral de la 

Bienal de Venècia, i del 2016 al 2017 va codirigir, amb Natalia Álvarez Simó, els Teatros 

del Canal de Madrid. 

 

Els seus espectacles han girat per tot el món, incloent-hi països com: França, Itàlia, 

Alemanya, Àustria, Portugal, Rússia, Hongria, Xile, Veneçuela, Colòmbia, Mèxic, Taiwan 

i Austràlia, entre altres. Destaquen de la seva trajectòria com a director: Ubú Rei, d’Alfred 

Jarry; Llarg viatge cap a la nit, d’Eugene O’Neill; Dies millors, de Richard Dresser; Marits 

i mullers, a partir del guió de Woody Allen; El policía de las ratas, a partir del relat 

homònim de Roberto Bolaño i 2.666, del mateix autor; Coriolà, de Shakespeare; i 

Tragèdia, poema visual a partir d’El nacimiento de la tragedia de Nietzsche. Així mateix, 
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va dirigir l’òpera L’holandès errant, coproducció del Liceu i el Teatro Real, i Madame 

Buttery per La Fenice de Venècia. 

 

Més recentment, ha dirigit Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen, El público, de 

Federico García Lorca; Ivanov, de Txèkhov; Who is me. Pasolini (Poeta de las cenizas), 

sobre Pier Paolo Pasolini amb idea, dramatúrgia i direcció de Rigola, Vania, versió lliure 

a partir del clàssic de Txèkhov, l’espectacle-instal·lació Macho Man (2018), Aquest país 

no descobert que no deixa tornar de les seves fronteres cap dels seus viatgers (2019), 

aquests dos últims creacions pròpies de Rigola, La Gavina (2020), 23F. Anatomia d’un 

instant (2021), OFÈLIA (Panik Attack) (2021) i actualment prepara Hedda Gabler (2023). 
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BIOGRAFIA 

Nausicaa Bonnín 

intèrpret 
 

Actriu de teatre, cinema i televisió. Va debutar al teatre quan tenia nou anys en un muntatge 

anomenat Cartes a nenes, sobre les cartes de Lewis Carroll, que va dirigir el seu pare, 

Hermann Bonnín. Ha treballat en nombroses produccions teatrals, entre les quals Eva contra 

Eva, de Pau Miró i direcció de Silvia Munt, El sistema solar, de Mariana de Althaus i direcció de 

Carol López (2018); Les bruixes de Salem, d’Arthur Miller i direcció d’Andrés Lima (2016); Don 

Joan, de Molière i direcció de David Selvas (2016); Sunday Morning, escrita i dirigida per Carol 

López (2016); La cena del rey Baltasar, de Calderón de la Barca i direcció d’Hermann Bonnín 

(2015); L’efecte, de Lucy Prebble i direcció de Carol López (2015); La dama de las camelias, 

d’Alexandre Dumas i direcció d’Hermann Bonnín (2014); Tots fem comèdia, escrita i dirigida per 

Joaquín Oristell (2013); Grooming, de Paco Becerra i direcció de José Luís Gómez (2012); i La 

gaviota, d’Anton Txékhov i direcció de Rubén Ochandiano (2011). 

 

En cinema ha participat en diversos films. Destaquen Secuestro (Mar Targarona, 2016), Los 

tontos y los estúpidos (Roberto Castón, 2014), El cuerpo (Oriol Paulo, 2012), Elisa K (Judith 

Colell i Jordi Cadena, 2010) i Tres dies amb la família (Mar Coll, 2009), amb qual va estar 

nominada als Premis Goya. 

 

En televisió destaca la seva participació a El cor de la ciutat i Cites. Darrerament ha treballat a 

Servir y proteger (TVE), La llum d’Elna (TV3), Sé quién eres (Tele 5) i La fossa (TV3). 
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BIOGRAFIA 

Miranda Gas 

intèrpret 
 

Debuta en teatre amb el musical A Little Night Music (Mario Gas, Teatre Grec) l'any 2000 a 

Barcelona, on comença la seva formació i entra a formar part, com a cantant, del grup Xazzar 

(2005-2010). Continua la seva formació i la seva carrera professional entre Barcelona i Madrid 

treballant en muntatges com Groucho me enseñó su camiseta (Damià Barbany, Teatro 

Español), Rock'n'Roll (Àlex Rigola, Matadero), El Comte Arnau (Hermann Bonnín, Teatre 

Nacional de Catalunya), Doña Perfecta (Ernesto Caballero, Teatro María Guerrero), Maridos y 

Mujeres (Àlex Rigola, La Abadía), Tengo tantas personalidades que cuando digo TE QUIERO 

no sé si es verdad (Jesús Cracio, Matadero) i Los nadadores nocturnos (Carlota Ferrer, 

Matadero), entre d'altres. 

 

En cinema ha treballat a les pel·lícules Vivir es fácil con los ojos cerrados de David Trueba i Boi 

de Jorge M. Fontana, entre d'altres. A la televisió ha protagonitzat la pel·lícula Laia (Lluís 

Danés, TV3), ha treballat a les sèries 6 Hermanas (TVE), La riera (tv3) i Vida perfecta 

(Movistar) i ha presentat el programa En sèrie (TV3). Entre els seus treballs en teatre més 

recents cal destacar L'ànec salvatge (Julio Manrique, Teatre Lliure), Els tres aniversaris (Jordi 

Prat I Coll, La Villarroel), Humans (Mario Gas, Teatre Romea), El jardín de los cerezos (Ernesto 

Caballero, Teatro Valle Inclán i TNC) , Viejo amigo Cicerón (Mario Gas, Festival de Mèrida i 

Teatre Romea), La casa de los espíritus (Carme Portaceli, Teatro Español, Grup Focus i 

Festival Grec) i 23F. Anatomia d'un instant (Àlex Rigola, Teatro Abadía). 
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BIOGRAFIA 

Pol López 

intèrpret 
 

Estudia Interpretació a l'Institut del Teatre de Barcelona. El 2010 va fundar juntament amb 

amics de l'Institut –Aleix Aguilà, Julia Barceló i Pau Vinyals – la companyia La Solitària.  

 

Així mateix, ha pujat als escenaris en obres com American Buffalo, de Julio Manrique –per la 

qual va obtenir una nominació als Premis Butaca al millor actor de repartiment 2010–; El Curiós 

incident del gos a mitjanit al Teatre Lliure, del mateix director –Premi Ciutat de Barcelona de 

Teatre 2015–; o Hamlet al Teatre Lliure, dirigida per Pau Carrió –que li va valer el Premi Butaca 

2016 al millor actor–. També ha dirigit les obres Quietud salvatge i Nòmades, de la companyia 

La Solitària. 

 

En cinema, ha participat en diverses pel·lícules com El substituto, dirigida per Óscar Aibar; 

Historias lamentables, dirigida per Javier Fesser; El camí més llarg per tornar a casa, de Sergi 

Pérez; Los del Túnel, de Pepón Montero; Suro, de Mikel Gurrea. Des del 2014 ha col·laborat en 

ficcions com Santo, de Netflix, Matar al padre, El día de mañana, o Verguenza –les tres de 

Movistar+–.  
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BIOGRAFIA 

Marc Rodríguez 

intèrpret 
 

Va estudiar Interpretació a l’Institut del Teatre de Barcelona del 1996 al 2000. Ha format part 

d’obres teatrals com L’Inspector dir. Joan Raja (1998), Valencia dir. Rafel Duran (GRE, 1997), 

La dama enamorada dir. Rafel Duran (Teatre Nacional Catalunya, 2001-02), Romeu i Julieta 

dir. J.M. Mestres (Teatre Lliure, 2003), El retorn al desert dir. Carme Portacelli (Teatre Lliure, 

2003), Juli Cèsar dir. Àlex Rigola (Teatre Lliure, 2002), Llum de guàrdia dir. Julio Manrique 

(Teatro Romea, 2011), The End dir. Alex Rigola (Teatre Lliure, 2011), Caín y Abel de Marc 

Artigau (Biblioteca de Catalunya, 2016), Premis i càstigs dir. Ciro Zorzoli. (Teatre lliure, 2015), 

L’habitació blanca dir. Lautaro Perotti (Sala Flyhard, 2021), El mètode Grönholm dir. Sergi 

Belbel (Teatre Poliorama, 2021), Jerusalem dir. Julio Manrique (Festival Teatre GREC, Teatre 

Romea, Teatro Valle-Inclán. 2019-20), entre d’altres.  

En cinema, ha treballat a Salvador dir. Manuel Huerga (2006), Tu vida en 65’ dir. Maria Ripoll 

(2006), El asesino del parking, dir. Isidro Ortiz (2006), Road Spain dir. Jordi Vidal (2008), El 

kaserón dir. Pau Martínez (2010), Dictado dir. Antonio chavarrías (2012), Superlópez, dir. Javier 

Ruíz Caldera (2018), El fotógrafo de Mauthausen, dir. Mar Targarona (2018) o La estrella azul 

dir. Javier Macipe. (2020), entre d’altres films. També ha format part de curtmetratges com ara 

Pilato, Pilato… dir. Roberto Russo (2014) o Lo cantaba Nina Simone dir. Javier Macipe (2020).  

Pel que fa a televisió, va començar amb Nova ficció, TV3 (1997) o Laura, TV3 (1999) i ha 

continuat amb altres projectes més recents Polònia, TV3 (2010-2019), Crackòvia, TV3 (2010-
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2019), Mira lo que has hecho, Movistar+ (2018), Los espabilados, sèrie Movistar+ (2020), 

Moebius, TV3 (2021) o El inocente, Netflix (2021). 

 
©  Sílvia Poch 

 

BIOGRAFIA 

Joan Solé 

intèrpret 
 

En teatre ha participat a Las canciones de Pablo Messiez; a Unes abraçades insuportablement 

llargues de Ivan Vyripaiev dirigida per Ferran Utzet, ha estat membre de la Kompanyia K 

(companyia jove del Teatre Lliure) on ha treballat a obres com In memoriam: la quinta del biberó 

dirigida per Lluís Pasqual; Àngels a Amèrica dirigida per David Selvas; El temps que estiguem 

junts de Pablo Messiez; Nit de Reis de William Shakespeare dirigida per Pau Carrió; Moby Dick, 

un viatge pel teatre, dirigida per Juan Carlos Martel Bayod; també ha treballat a La selecció 

d’Albert Arribas a la Seca Espai Brossa; Un refugi indie de Pau Miró a la Sala Beckett i 

Temporada Alta; El Llarg dinar de Nadal de Thorton Wilder dirigida per la Cia. La Ruta 40 al 

Círcol Maldà; i Aquellos días azules dirigida i escrita per Marc Artigau; entre altres. 

En audiovisual ha treballat a la serie El otro lado de Berto Romero; a la pel·lícula Creatura 

dirigida per Elena Martín; a les dues temporades de la serie Cardo d’Ana Rujas i Claudia 

Costafreda; i a la serie Moebius dirigida per Eduard Cortés.  

Com a dissenyador de so ha participat a Las canciones i El temps que estiguem junts de Pablo 

Messiez; La Ronda.com de Bruno Fornasari dirigida per Lluís Pasqual; Cúbit de Josep Maria Mir; 

La col·lecció de Harold Pinter dirigida per La Ruta 40; La Mancha d’Albert Lladó dirigida per Jordi 

Prat i Coll; Al cel mos vegem tots plegats dirigida per Carlota Subirós; El llarg dinar de Nadal de 

Thorton Wilder dirigida per La Ruta 40; Locus Amoenus de la companyia Atresbandes; Un 

mosquit petit de Marc Artigau; La dona que perdia tots els avions, de Josep Maria Miró; i No 
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parlis amb estranys d’Helena Tornero, entre altres. En paral·lel a l’activitat teatral, ha 

desenvolupat un projecte sonor propi anomenat SOFIA (unarialabel.com).  
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Fitxa artística 
 

INTÈRPRETS 

Nausicaa Bonnín 

Miranda Gas 

Pol López 

Marc Rodríguez 

Joan Solé 

 

CAIXA ESCÈNICA 

Max Glaenzel 

 

SO I PROGRAMACIÓ I DISSENY QLAB 

Igor Pinto 

 

AJUDANT DE DIRECCIÓ 

Laia Alberch 

 

PRODUCCIÓ EXECUTIVA 

Irene Vicente 

 

CONSTRUCCIÓ D'ESCENOGRAFIA 

Pascualin Estructures Stage Technology, 

S.L. i Sumescal SL 

 

MENCIÓ 

Gira oberta setembre/desembre 2023 

 

COPRODUCCIÓ 

Teatre Lliure i Titus Andrònic S.L. 

 

AMB EL SUPORT DEL 

Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya 

 
Informació pràctica
  

HORARI 
Dc. - dv. 20.00 h 
Ds. i dg. 17.00 h i 20.30 h 
30/12 17.00 h i 20.30 h 
 
31/12, 01/01, 05/01 i 06/01 no hi ha funció 
 
DURADA 
1h 15’ aprox 
 
LLOC 
Gràcia 
 
IDIOMA 
En català 
 
PREU 
10 € - 29 € 
 
ACCESSIBILITAT 
Assistència auditiva a través del mòbil 
 
EDAT RECOMANADA 
A partir de 15 anys 
 
ESPECTACLE RECOMANAT 
pel Programa educatiu
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Sala de premsa 

 
Per descarregar-se tots els 

materials informatius (dossiers, 

notes de premsa, vídeos, fotos) o 

tenir accés a material de referència 

(llistes de reproducció, etc.) 

 

 
 
 

 
www.teatrelliure.com/ca/sala-de- 
premsa-hedda-gabler 
  
 
 
 
 

CONTACTE PREMSA 

Mar Solà 

M. 675 449 886 

premsa@teatrelliure.com  

 

  

 
  
 
 
 
 

http://www.teatrelliure.com/ca/sala-de-premsa-hedda-gabler
http://www.teatrelliure.com/ca/sala-de-premsa-hedda-gabler
tel:675449886
mailto:premsa@teatrelliure.com
https://www.facebook.com/teatrelliure/
https://instagram.com/teatrelliure
https://twitter.com/teatrelliure
https://www.youtube.com/user/teatrelliure/
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