
ABANS QUE ES FACI FOSC
de HATTIE NAYLOR  direcció PEP PLA

No sabem d’on venim. Som aquí. Les coses no són 
iguals avui que demà. L’Univers és en moviment 
constant. Les nostres vides també. Som part del 
moviment. La ductilitat en el canvi constant de la nostra 
existència és essencial per sobreviure. Busquem trobar 
sentit a allò que ens passa, a què fem aquí i al perquè  
i al com i al quan i tot són preguntes!
Mirem enllà, l’Univers, i ens sentim éssers petits, 
volem entendre’l i ens angoixem: tot se’ns fa massa 
gran, massa infinit, massa fosc… No hi ha cap punt 
fix on aferrar-nos. Mirem endins, ens fa por i ens 
sentim perduts. Fins que aprenem a saber-nos lleugers, 
insignificants però eterns, portadors d’una herència  
que ve de les estrelles i transmissors d’allò que som.
Quan aprenem a confiar, quan aprenem a deixar-nos portar, 
a sobreviure als canvis, a respirar en les angoixes, a veure-hi 
en la foscor, en el nostre univers interior, comencem  
a veure petits puntets de llum, esperances… estrelles.
Ser valenta. Ser conscient en la pèrdua. Ser feliç  
en la trobada.
L’únic punt fix que tenim som nosaltres. Som el nostre 
referent, portem un bagatge infinit, som herència,  
som llum. Bon viatge. n
Míriam Iscla i Pep Pla 

Abans que es faci fosc es va estrenar el 19 de juliol de 
2019, en el marc del GREC 19 Festival de Barcelona.
El muntatge original d’Abans que es faci fosc [Going 
Dark] es va estrenar en col·laboració amb la companyia 
experimental Sound&Fury, el Young Vic i el Science 
Museum de Londres la temporada 13/14.

intèrpret Míriam Iscla

veus en off Rosa Cadafalch oculista
Daniela Lucas Maria
Lluís Soler veu del planetari
Toni Ubach tècnic del planetari

una proposta escènica de Míriam Iscla
traducció de l’anglès Neus Bonilla 
i Carme Camacho
espai sonor Toni Ubach
espai escènic Xavi Erra
vestuari Míriam Compte
il·luminació Joana Serra
vídeo Vicenç Viaplana
so Toni Ubach
assessora de moviment Joana Serra

ajudanta de direcció  
i regidora Irene Ferrer
cap tècnic Xavier Xipell ‘Xipi’
cap de producció Carles Manrique
distribució Elena Blanco-Magneticam

i els equips del Teatre Lliure

coproducció GREC 2019 Festival  
de Barcelona, Velvet Events i CAET - 
Centre d’Arts Escèniques de Terrassa
amb la col·laboració de  
Teatre Auditori Sant Cugat

agraïments Oriol Capellas, Xavier Eras, 
ONCE, Asssociació Retina Catalunya, 
Irene Romo, Gerard Farré, Yolanda 
Fernández de Landa, Marc Boada, 
Aurora Torrens, Antonio González, 
Cristina Cervià, Gemma Pujol, Escola 
Laura Jou, Yasmina Rivero, Dora 
Manrique, Lluís Noguera-CosmoCaixa 
i, molt especialment, Sonia Sánchez
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#AbansQueEsFaciFosc #GoingDark



_ espectacle en català
_ durada aproximada 1h. 15’ sense pausa
_ divendres accessibles: 11 i 18/10 audiodescripció 
 per a persones amb discapacitat visual
_ aquest espectacle forma part del bloc &ciutat

www.teatrelliure.com

mitjans patrocinadors

entitat concertada ambamb la col·laboració de

som a

tel 932 289 747 / info@teatrelliure.com / MONTJUÏC Pça. Margarida Xirgu, 1 / Pg. de Santa Madrona, 40-46 / GRÀCIA C. Montseny, 47

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

RESTAURANT EL LLIURE 
Montjuïc
Servei de cafeteria i de restauració. 
Cuina innovadora, tant a les seves 
instal·lacions interiors com a la terrassa 
de la Plaça Margarida Xirgu, per dinar 
i per sopar abans o després de les 
funcions. Regentat per GEC
OBERT ELS DIES DE FUNCIÓ n	 de les 18h. fins a 2 hores després de la funció.

n	 dissabte de les 17h. i diumenge de les 16h. 
 fins a 2 hores després de la funció.
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FALAISE
Montjuïc. Fins al 13/10
creació i direcció Camille Decourtye i Blaï Mateu Trias 
cia. Baró d’evel

CÀSTING GIULIETTA
Gràcia. Fins al 13/10
idea i direcció Juan Carlos Martel Bayod 
dramatúrgia Marc Artigau

I TAMBÉ


