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FITXA ARTÍSTICA 
 
Teatre Lliure Gràcia - del 22 de maig al 16 de juny 

Hedda Gabler 
de Henrik Ibsen 
direcció David Selvas 

intèrprets 

Pablo Derqui Ejlert Løvborg / Cristina Genebat Thea Elvsted / Marissa Josa 

Júlia Tesman / Laia Marull Hedda Gabler / Francesc Orella Brack / Ernest 
Villegas Jörgen Tesman 

traducció i versió Marc Rosich / escenografia Max Glaenzel / vestuari Maria 
Armengol / caracterització Ignasi Ruiz / il·luminació Mingo Albir / espai sonor 

i visual Mar Orfila / so Ramon Ciércoles 

ajudant de direcció Sandra Monclús / ajudant d’escenografia Àngela Ribera / 

ajudant de vestuari Clara Peluffo / alumna en pràctiques de direcció de 

l’Institut del Teatre Marta Guasch / alumna en pràctiques d’il·luminació de 

l’Institut del Teatre Gala Garriga 

construcció d’escenografia Arts-cenics 

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

Teatro de La Abadía 

espectacle en català 

durada 1h. 50’ sense pausa 

2/06 col·loqui amb la companyia després de la funció 

espectacle recomanat pel Servei Educatiu del Teatre Lliure 
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INFORMACIÓ PRÈVIA 
 

SOBRE L’OBRA 
................................................................................ 

Hedda Gabler 
 
 
‘De vegades m’agafen aquests 

rampells, no em puc reprimir. No 

sé per què ho faig.’ 

Hedda Gabler 

 

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

universal la gent va considerar la Hedda una dona freda i excèntrica. Avui, la 

protagonista resulta fascinant per ser una dona forta i un personatge complex. 

Filla del general Gabler, acabada de casar amb l’acadèmic Tesman, torna de la 

lluna de mel i 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. Però haurà de pagar aquest 

error a un preu molt alt. 
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SOBRE L’AUTOR  

................................................................................ 

Biografia                                                            

Henrik Ibsen 

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 (èrò 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  
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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. 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) y 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 comàdia de l’amor. Quan tanca el teatre, li venen mesos d’estretors i 

sol·licita a la Universidad una beca de viatge d’estudios per anar a l’Oest de 

Noruega recollint dades sobre les expressions folclòriques 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 

dle 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. 
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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 aniràn minvant la salut 

fins deixar-lo paralític al llit. Mor als 78 anys, el 23 de maig de 1906. 
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SOBRE EL DIRECTOR 
................................................................................ 

Biografia 

David Selvas 

Actor de teatre, cinema i televisió, llicenciat en Ciències de la Comunicació per 

la Universitat Autònoma i diplomat per l’Institut del Teatre de Barcelona. El 

2005 es va iniciar com a director amb El virus, de Richard Strand i Who is p?, 

un Assaig Obert sobre Pier Paolo Paolini que esva presentar a l’Espai Lliure el 

2006. Al 2006 estrena també True West, de Sam Shepard, al festival 

Temporada Alta i l’espectacle es va presentar durant la temporada 06-07 al 

Versus Teatre de Barcelona. El 2010 va estrenar La gavina, d’Anton Txékhov, 

al Teatre Fortuny de Reus. D’entre els seus darrers espectacles destaquen 

Cartes. Anton Txékhov i Olga Knipper, dir. Pau Carrió; L’hort dels cirerers, 

d’Anton Txékhov, dir. Julio Manrique; El meu llit de zinc, de Maksim Gorki, dir. 

Carlota Subirós; El ventall de Lady Windermer d’Oscar Wilde, dir. Josep Mª 

Mestres, i En cualquier otra parte d’Álex Mañas a la Biblioteca Nacional de 

Catalunya formant part de la programació del Festival Barcelona Grec 2007. 

També ha protagonitzat Els estiuejants, de Maksim Gorki, dir. Carlota Subirós, 

a la Sala Fabià Puigserver (2006), Salamandra, dir. Toni Casares (2005); La 

Celestina (2004) i El polígrafo (2000), dir.Robert Lepage; Coriolà dir. Georges 

Lavaudant (2002); Juli Cesar, dir. Àlex Rigola (2001); Mesura per mesura, dir. 

Calixto Bieito (1999). Restes humanes sense identificar, dir. Manuel Dueso 

(2001).  
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En cinema ha treballat amb Ventura Pons (Carícies i Amic/Amat), Marc 

Recha(Pau i el seu germà), Juan Luís Iborra (Valentín), Felipe Vega (Nubes de 

verano), Azucena Rodríguez (El atlas de geografía humana), Steven 

Sodenbergh (Guerrilla), Xavier Berraondo (Ens veiem demà), Carles Torres 

(Trash) i Daneil Monzón (Celda 211). També ha participat en diverses sèries de 

televisió des del 1994 per TVC, com ara Nissaga de poder, Crims, Laberint 

d’ombres, El príncep de Viana, Mujeres de Moda, Àngels i Sants, Mar de fons, 

Serrallonga i La riera. També ha protagonitzat algunes tv movies com ara 

Marcats a Foc,The Lost o Asunto Reiner.  

 

 
© foto de Felipe Mena 
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PROPOSTES DIDÀCTIQUES 
 

A continuació us presentem diferents propostes didàctiques relacionades amb 

el context, l’escenografia, els personatges i el material gràfic, per tal que els 

professors triïn les activitats més adients per treballar àrees com la història, la 

geografia, la literatura, la llengua, l’art i la plàstica. 

................................................................................ 

RELACIONADES AMB EL CONTEXT 
 
Hedda Gabler, una obra escrita el 1891, la qual fa referència a la seva realitat 

històrica i canviant, on la figura de la dona s’interpreta a ella mateixa i és 

interpretada per l’home en cada societat, en cada època d’una manera 

coherent, i si el ser dona és una interpretació històrica, aleshores hi ha una 

historia de la dona, la historia de Hedda, una dona en crisi, desorientada, que 

no sabia que fer i sobretot no sabia que pensar, una crisi respecte a la seva 

pròpia condició de dona. 

El personatge principal de l’obra, Hedda Gabler, representa una dona 

generadora de problemes, la qual a la seva vegada es troba en constant 

conflicte amb la seva pròpia realitat històrica, on els seus problemes afloren per 

la por a perdre l’amor, la insatisfacció del desig propi i les necessitats pròpies, 

sorgeixen mecanismes de defensa per exemple: el manipular abans de sentir-

se submisa, el fer patir abans de que la facin patir, són els que l’ajuden a 

sobreviure per un temps. 

 A través de la història Hedda empren un viatge a la recerca de l’alliberació i de 

l a possibilitat de desenvolupar-se de manera independent a un context social 

sense por al que diran, i intenta identificar-se com un supòsit ideal de llibertat, i 

no seguir sent un objecte de col·lecció del seu marit, per el que sempre està  

 

construint escenaris, llocs triangulars on es pugui col·locar i saber quin és el 

seu lloc de dona, preguntat-se per el seu ser dona. 
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Hedda Gabler és una dona atrapada entre dues realitats: el seu ideal, un món 

ple de bellesa i d’accions sublims, que és el que li agradaria; i la seva realitat, 

una vida burgesa, mediocre, és una dona covard, que no s’atreveix a trencar  

 

amb els seu status social per realitzar els seus somnis, una frustració que la 

porta a destruir tot el que té el seu voltant, inclus a ella mateixa, ja que no 

suportava veure feliç a ningú. 

 
ACTIVITATS SOBRE EL CONTEXT 
 
1. Després de veure l’obra digues en quina època situaries el text de 
Henrik Ibsen? Creus que el podríem traslladar als nostres dies? Intenta 
contextualitzar l’obra, amb el que has vist i amb la informació que t’hem 
donat anteriorment.  
 
2. Quin és el sentiment essencial que desprèn l’obra? 
Analitzeu quines són les accions i els elements dramàtics que organitzen 
l’obra: 
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3. El tema que tracta l’obra és un tema universal, podries trobar relacions 
amb llibres de la literatura Universal com són Madame Bovary, del francès 
Gustave Flaubert o Anna Karenina, del rus Lev Tolstoi. 
Quina relació trobaries entre aquestes dues dones protagonistes? Què és 
el que anhelen a la seva vida? I quines diferències trobaries entre elles? 
 
Filmografia 
http://www.youtube.com/watch?v=qKgcjssJgvY 
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RELACIONADES AMB L’ESCENOGRAFIA 
 

Cada obra de teatre transmet moltes informacions simultànies a través dels 

diferents llenguatges escènics. Els decorats, el vestuari o la música, entre 

d'altres, formen part d’aquesta posada en escena. El director fa una 

determinada lectura de l’obra i, conjuntament amb el seu equip, pren unes 

opcions estètiques.  

 

 
© foto de Felipe Mena 

................................................................................ 
ACTIVITATS SOBRE L’ESCENOGRAFIA 
 
1. Com has vist, l’escenografia d’aquest espectacle és aparentment 
senzilla per les dimensions de la sala. És una escenografia de petit 
format, però no per això menys interessant. Quina escenografia t’havies  
 
 
imaginat trobar? Quins són els elements escenogràfics que t’han cridat 
més l’atenció? Digues per què. 
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2. Observant l’escenografia, digues quina impressió et transmet. Quin 
ambient vol recrear aquí el director i l’escenògraf? Creus que 
l’escenografia es podria relacionar amb el context històric? Fes un llistat 
dels elements escenogràfics que destacaries i digues quins penses que 
poden ser els seus significats. 
 
3. L’escenògraf ha volgut reproduir diversos ambients, quins són aquests 
espais que vol mostrar? Per què creus que ho ha fet així? 
 
 

 
 © foto d’assaig de Felipe Mena  
 
RELACIONADES AMB ELS PERSONATGES 

 
Els personatges, la gran majoria de vegades, són els qui porten el pes de 

l’obra. Cada un té una presència concreta, un vestuari, uns moviments, una  
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gesticulació singulars. Tal i com succeeix a la vida real, els personatges no són 

estàtics, tenen una evolució, una transformació, però cada un té el seu rol. 

 

 
© foto d’assaig de Felipe Mena 

................................................................................ 

 

 

 
 
ACTIVITATS SOBRE ELS PERSONATGES 
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1. En aquesta obra hi ha diversos personatges, però tenim una única 
protagonista que és Hedda Gabler, el títol de l’obra porta el seu nom. Tot i 
que hi ha altres personatges importants, a continuació veuràs una relació 
de les característiques d’aquests personatges, relaciona’ls amb cada un 
dels noms. 
 
2. Quin és el sentiment essencial que desprèn l’obra? 
Analitzeu quines són les accions i els elements dramàtics que organitzen 
l’obra en relació amb els seus personatges. 
 
Personatges: 

1-Hedda Glaber: 

2- Jörgen Tesman:  

3-Júlia Tesman: 

4- Thea Elvsted: 

5- Brack: 

6- Ejlert Løvborg 

 
Característiques: 

1- Mestressa a la casa del jutge, actual esposa del mateix. 

2- Amic escriptor de Jörgen, el seu paper és fonamental, un bebedor que 
deixa la beguda amb ajuda de Thea Elvsted, antiga companya d’estudis 
de Hedda, amb qui escriu un manuscrit que deixa fascinat tothom, és 
l’antic amant de Hedda i sembla ser el causant que Thea renuncï el seu 
marit disposat a seguir-lo ja que s’enamora d’ell quan li dóna les classes 
particulars.  

 

 

3- És una dona freda i covarda, que no s’atreveix a trencar amb el seu 
estatus social per realizar els seus somnis, una frustació que la porta a 
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destruir tot el que hi ha el seu voltant, fins i tot a ella mateixa ja que no 
suporta veure ningú feliç. 

És una dona atrapada entre dues realitats el seu ideal, un món ple de 
bellesa i d’accions sublims que és el que li agradaria i la seva realitat una 
vida burgesa i mediocre 

4- Assesor, amic del matrimoni Tesman i qui va desvetllant la història 
explicant a la Hedda tot el que passa durant la seva absència com el que 
passa la nit que van a casa del jutge o el que li passa a Løvborg. 

5- Tieta de Jörgen, té un estret llaç d’unió amb el seu nebot.També admira 
molt la Hedda, a qui vol veure embarassada aviat i qui no demostra massa 
simpatia cap a ella.  

6- Tieta de Jörgen, està malalta , al final de l’obra acaba morint. 

7- Doctor en estudis Culturals, marit de Hedda, boig d’amor per ella, 
aspira per ser promocionat en la seva feina i viure feliç, pensant que 
Hedda també el vol, i pensant que ja ho té tot 

 
© foto d’assaig de Felipe Mena 
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RELACIONADES AMB LA POSADA EN ESCENA 

El llenguatge és la capacitat de l'ésser humà de comunicar-se utilitzant un 

sistema de signes. Una llengua o idioma és una representació particular 

d'aquesta capacitat. Hi ha moltes menes de comunicació, d’entre elles els 

llenguatges artístics, com poden ser el teatre, el cinema, la música, l’art o la 

literatura. Aquests llenguatges molt sovint tenen punts en comú, i fins i tot es 

complementen. 

© foto d’assaig de Felipe Mena 

................................................................................ 
ACTIVITATS SOBRE LA POSADA EN ESCENA 
 
1. Els efectes sonors també formen part de la posada en escena, en 
recordes algun de l’obra? Quina impressió t’han produït? Com es 
combinen aquests efectes sonors amb la il·luminació? I la música? 
Descriu un dels moments de l’obra en què aquests efectes hagin resolt 
una de les escenes. Quin és el tipus de música que ha escollit el 
director?la trobes adequada per aquesta obra? 


