
 

temporada 2019/20 www.teatrelliure.cat  1 

 

 

 

 

© David Ruano 

 

 

abans que es faci fosc 

de Hattie Naylor 

direcció Pep Pla 

 

 

http://www.teatrelliure.cat/


 

temporada 2019/20 www.teatrelliure.cat 2 

 

De l'autora d'Ivan i els gossos (Teatre Lliure, 2012) presentem un altre 

monòleg, dirigit en aquesta ocasió per Pep Pla i interpretat per Míriam Iscla: el 

viatge sideral i íntim d'una astrònoma cap a la ceguesa. 

 

Aquest espectacle forma part de la branca &ciutat amb: 

Falaise 

Blaï Mateu Trias & Camille Decourtye / Baró d’evel 

Montjuïc/Sala Puigserver. Del 25/09 al 13/10 

Càsting Giulietta 

Marc Artigau & Juan Carlos Martel Bayod 

Gràcia. Del 26/09 al 13/10 

MIRA Digital Arts Festival 

Sote presenta Sacred Horror in Design / Colin Self presenta Siblings 

Gràcia. 06/11 

Flam 

Roger Bernat / FFF & ITTeatre 

Gràcia. Del 21/11 al 24/11 

 

Entrades a 16€ comprant el PACK &ciutat Falaise + Càsting Giulietta 
 

 

 

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, 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 2013/14, protagonitzat per John Mackay. 

 

 
 
veure’n el vídeo https://youtu.be/bBHddLi94nY 

 

 

https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/temporada-2012-2013/ivan-i-els-gossos
https://tlliure.shop.secutix.com/selection/subscription?productId=1450859778&lang=ca
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/abans-que-es-faci-fosc
https://theatreanddance.britishcouncil.org/artists-and-companies/s/sound-and-fury/
https://www.youngvic.org/whats-on/going-dark
https://www.sciencemuseum.org.uk/see-and-do/lates
https://youtu.be/bBHddLi94nY
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Montjuïc/Espai Lliure  – del 2 al 20 d’octubre 

Abans que es faci fosc 

de Hattie Naylor direcció Pep Pla 

 

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, Associació 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 

 

 

espectacle en català / durada aproximada 1h. 15’ sense pausa 

seguiu #AbansQueEsFaciFosc / #GoingDark 

DIVENDRES ACCESSIBLES 

11 i 18/10 audiodescripció per a persones amb discapacitat visual 

horaris 20h. de dimecres a dissabte / 18h. diumenge  

preus 29€ / 24,50€ amb descompte / 22€ dimarts i dimecres (dies de l’espectador) / 21,50€ 

grups a partir de 15 persones / 16€ Tarifa Plana Abonament Espectador (per a entrades fora 

d'abonament) / 14,50€ grups universitaris, Carnet Jove, -30 & tarifa Última Fila / laterals (en 

determinades funcions) / 9€ Generació Lliure (-30) / 7€ grups de secundària 

http://www.teatrelliure.cat/
https://twitter.com/hashtag/AbansQueEsFaciFosc?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GoingDark?src=hash
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sinopsi 

L'Anna treballa en un planetari local i explica als qui s'acosten a les 

instal·lacions els secrets que guarda l'univers, aquesta extensió fosca, freda i 

sense límits coneguts. Com a astrònoma, sempre recorda als visitants que som 

en un punt perdut de l'Univers i que vivim en un planeta de color blau que gira 

constantment sobre si mateix mentre es desplaça a una velocitat de més de 

1.000 quilòmetres per hora.  

En parla, també, a la Maria, la seva filla, que voldria enfilar-se dalt d'un coet i 

viatjar cap a una altra galàxia... Potser l'Anna mira de perpetuar-se a través de 

la seva nena, de fer-se immortal i de transmetre els seus gens, però també 

d'assegurar la continuïtat dels seus valors i idees...  

Però la vida de l'Anna canviarà quan li diagnostiquin una malaltia que farà que, 

com la de les estrelles, també la llum dels seus ulls s'acabi apagant. I és que 

l'Anna s'adona que s'adreça cap a aquella mateixa foscor en la qual l'Univers 

s'enfonsa dia rere dia...  

Aquest espectacle és un viatge a les estrelles però és, alhora, un viatge interior 

que emprèn la protagonista buscant-se ella mateixa i buscant, també, el seu 

lloc en la cadena de l'existència. Ho fa des d'un escenari ple d'estrelles i en ple 

moviment. 

 

per saber-ne més... 

Del muntatge original https://youtu.be/bVwDb6kqzpY 

 

Del text publicat per Methuen Drama el 2012. 

 

De les dimensions de l'Univers, pots seguir l’enllaç del 

debat Cartografia de l'Univers invisible de Priyamvada 

Natarajan (8 de juliol 2019, CCCB, cicle Quàntica. Les 

fronteres de l’univers). 

 

 

http://www.teatrelliure.cat/
https://youtu.be/bVwDb6kqzpY
https://www.bloomsbury.com/in/going-dark-9781408178508/
https://www.cccb.org/ca/activitats/fitxa/conferencia-de-priyamvada-natarajan/231523
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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. 

― Míriam Iscla i Pep Pla 

http://www.teatrelliure.cat/


 

temporada 2019/20 www.teatrelliure.cat  6 

 

la premsa n’ha dit... 

"Abans que es faci fosc és un cant a la superació de la malaltia. A superar la 

por i la ràbia per acceptar-ne les conseqüències. Ella és astrònoma i bona part 

del que viu és perquè ho veu. Les classes a l'Observatori són una part 

determinant de la seva vida. Terrible metàfora perquè és en la foscor de la nit 

quan es poden descobrir millor les altres estrelles. Ara, ella en la seva foscor 

íntima, descobrirà el que és més important de la vida. Hi ha renúncia però 

guanya les ganes de viure. [···] Com en les millores obres de mags de l'escena 

com Robert Wilson (Letter to a man, Mary said what she said) els millors 

moments es produeixen en la nuesa de la interpretació, sense efectes: és la 

seva absència el que li dona la contundència imprescindible.”  

‒ Jordi Bordes / recomana.cat 

“Dins el marc del Festival Grec 2019, [Míriam Iscla] ha estrenat Abans que es 

faci fosc (Going Dark, 2012) de la britànica Hattie Naylor, en el qual passa per 

una gamma amplíssima d’emocions i torna a demostrar la seva solvència 

interpretativa. Pep Pla la dirigeix amb molt d’encert en aquesta història de 

pèrdua i superació. Brillen amb llum pròpia ‒mai més ben dit‒ els apartats de 

disseny videogràfic, lumínic i sonor. Al centre de la galàxia escènica, Iscla es 

revela com la guia perfecta del virtuós joc de llums i sons que vesteix l’espai. 

Una constel·lació de talents i sensibilitats.” ‒ Ana Prieto Nadal / Núvol 

"Concebut com un monòleg amb veus en off, en el qual la protagonista, Anna, 

esdevé el centre de l'Univers i la seva història cap a un canvi forçós de vida és 

la llum que es va apagant lentament, la posada en escena és la part més 

simbòlica de l'obra. Allò que en un primer moment és minimalisme escènic 

elevat a la màxima potència, es torna un joc lumínic, de projeccions, vídeo i 

objectes que fa que l'espectador somiï amb els ulls oberts."  

‒ Elisa Díez / Butaques i somnis 

“Abans que es faci fosc és una història petita del camí cap a l’acceptació de les 

pròpies limitacions i de la lluita que això comporta. Pep Pla ens la serveix amb 

un magnífic desplegament tècnic sense massa ostentacions, i incideix en la 

paradoxa essencial de l’obra: la protagonista que ensenya a mirar dins la foscor 

per orientar-nos en la immensitat inabastable de l’Univers, haurà d’aprendre a 

viure la quotidianitat en la foscor més absoluta.” 

‒ Iolanda G Madariaga / recomana.cat 

http://www.teatrelliure.cat/
https://www.recomana.cat/obres/abans-que-es-faci-fosc/critica/precios-viatge-que-illustra-lempenta-duna-mare
https://www.nuvol.com/critica/una-foscor-que-illumina/
https://butaquesisomnis.blogspot.com/2019/07/abans-que-es-faci-fosc.html
https://www.recomana.cat/obres/abans-que-es-faci-fosc/critica/viatjant-cap-a-la-foscor-es-pot-trobar-una-llum
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del muntatge original 

“El text densament texturat de Hattie Naylor ens convida, en part, a convertir-

nos en el públic de les conferències de Max al planetari. Ens fixem en una 

esplèndida meravella, la Via Làctia i la visió perifèrica d’Andròmeda, que és la 

punta d’un enorme iceberg galàctic. Però el cor emocional de la història rau en 

la degeneració de la vista de Max, que comporta al·lucinacions terrorífiques i 

temors per la seva relació monoparental amb una criatura de sis anys. Encara 

que hi ha un punt d’artifici en l’intent de Naylor d’enllaçar tots dos aspectes de 

la narració argumentant que, en un món d’incertesa còsmica, “l’Univers en sí es 

queda cec”, ens involucrem intensament en l’amor patern de Max.” 

‒ Michael Billington / The Guardian 

“No es tracta simplement d’una conferència glorificada: és un one-man-show 

que ens llença tant al cel com a l’espai de la ment humana. […] El Max es 

queda cec, i això vol dir perdre la vista no només del que és més llunyà, sinó 

també del seu jove fill cosmològicament curiós, Leo, que li fa preguntes cada 

cop més difícils de respondre. [···] Com que la foscor permet que la nostra 

imaginació vagi cap a llocs diferents –la casa, els oculistes, l’hospital, el carrer 

ensordidor–,acompanyem així el Max en un viatge que el porta, a ell i a 

nosaltres, a enfrontar-se amb el fet indiscutible que són els nostres cervells els 

constructors d’allò que veiem al nostre voltant ‒i el curiós fenomen de, a 

mesura que l’univers s’expandeix, les seves nombroses estrelles es fan cada 

cop més febles per a la vista humana.” ‒ Dominic Cavendish / The Telegraph 

 

http://www.teatrelliure.cat/
https://www.theguardian.com/stage/2012/mar/11/going-dark-review
https://www.telegraph.co.uk/culture/theatre/theatre-reviews/9134745/Going-Dark-Young-Vic-review.html
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l’autora 

Hattie Naylor 

Nascuda a Londres, Hattie Naylor és autora d’una 

cinquantena de peces teatrals, peces 

radiofòniques i alguns relats curts. Va estudiar 

dansa a la Universitat de Nottingham Trent abans 

d’estudiar Belles Arts a la Slade School of Art, on 

es va especialitzar en So i Text de la mà de Stuart 

Brisley. Després de graduar-se, va estudiar a la 

Desmond Jones School for Mime and Physical 

Theatre. També ha completat un any d’estudi 

sobre el Screen Writing MA de Phil Parker, London College of Printing. També 

ha dirigit tallers a tot el món per al British Council. 

Llançada a l’èxit amb Ivan and the Dogs l’any 2010 (Tinniswood Award 2010; 

Teatre Lliure 2012), de la qual es va fer també una versió cinematogràfica l’any 

2017, la seva obra inclou, a banda de nombroses adaptacions per a teatre 

radiofònic (The Diaries of Samuel Pepys, The Aeneid) les peces següents: 

Untitled Commission (2018), As the Crow Flies i What am I Worth (2017), The 

Night Watch (Manchester Royal Exchange 2016) i Bluebeard (Soho Theatre 

2013).  

Going Dark (Young Vic 2012), va ser escollida peça de l’any per la crítica dels 

diaris The Guardian i Time Out.  

 

més informació https://www.unitedagents.co.uk/hattie-naylor 

http://www.teatrelliure.cat/
https://www.unitedagents.co.uk/hattie-naylor
https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/temporada-2013-2014/ivan-i-els-gossos
https://www.unitedagents.co.uk/hattie-naylor
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el director 

Pep Pla 

Llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre 

de Barcelona, com a director ha portat a escena 

els espectacles següents: On vas Hollys Jay?, de 

Benjamin Bradford; El revolt, de Tankred Dorst; 

Suburbia, d’Eric Bogosian; Les aventures del bon 

soldat Svejk, de Jaroslav Hašek; La disputa, de 

Pierre de Marivaux; Les Troianes, d’Eurípides-

Sartre; Romeu i Julieta, de W. Shakespeare; Tatuatge, de Dea Loher; Cap a la 

mort, d’Alfonso Sastre; L’illa dels esclaus, de Pierre de Marivaux; La dona com 

a camp de batalla, de Matei Vişniec; El plan B, d’Isabel Díaz; Jocs de 

paciència, d’Abla Farhoud; La fam, de Joan Oliver; El mercader de Venècia, de 

W. Shakespeare; Leonci i Lena, de George Büchner; L’home, la bèstia i la 

virtut, de Luigi Pirandello. I els següents espectacles de creació: Anthropos, 

Però es pot saber què has menjat?, Zero, Els eufòrics (amb Marc Angelet), No-

res, adaptació de la novel·la de Jeanne Teller i La casa de la muntanya.  

Com a actor de teatre l’hem pogut veure en muntatges com: Cyrano de 

Bergerac, Lorenzaccio i El misantrop, dirigits per Josep M. Flotats; El 

desengany dirigit per Domènec Reixach; La guàrdia blanca dirigit per Pavel 

Khomsky; Els enamorats, El somni d’una nit d’estiu i Contes irlandesos, dirigits 

per Calixto Bieito; Espectres, dirigit per Francesc Nel·lo; La disputa i Home per 

home, dirigits per Pau Monterde; Després de la pluja, dirigit per Sergi Belbel; El 

barret de cascavells i Hamlet, dirigits per Lluís Homar; Otel·lo, dirigit per Mario 

Gas; Macbeth, dirigit per Tamzin Townsend; Casa de nines, dirigit per Juni 

Dahr; La comèdia dels errors, dirigit per Helena Pimenta; Escenes d’una 

execució, dirigit per Ramon Simó i Animales nocturnos, dirigit per Magda Puyo. 

En televisió l’hem pogut veure en sèries com Poblenou, Estació d’enllaç, 

Temps de silenci, El comisario, El cor de la ciutat, Ventdelplà i La Riera.  

Ha estat director del CAET - Centre d’Arts Escèniques de Terrassa des de l’any 

2007 i director del Festival TNT - Terrassa Noves Tendències des de l’any 2008 

fins al 2019. 

http://www.teatrelliure.cat/
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la intèrpret 

Míriam Iscla 

Comença la seva carrera professional l’any 

1989 amb Paraula de poeta, un muntatge de 

Maria Mercè Marçal amb direcció de Jordi 

Mesalles. És cofundadora de la companyia T 

de Teatre amb la que ha participat com a 

intèrpret en tots els espectacles, d’entre els 

quals destaquen Criatures, dir. David Plana 

(1998-2001); Homes!, dir. Sergi Belbel (1994-1997) o Petits contes misògins, 

de P. Highsmith, dir. Pere Sagristà (1991-1993). L’any 2008 deixa de formar 

part de la companyia T de teatre. Des de llavors ha format part del repartiment 

d’El casament d’en Terregada, de Juli Vallmitjana, dir. Joan Castells; M de 

Mortal, amb text i direcció de Carles Mallol; A mi no em diguis amor, amb text i 

direcció de Marta Buchaca i Lluny de Nuuk, amb text i direcció de Pere Riera, 

tots ells al TNC; Celebració, de Harold Pinter i Quitt, de Peter Handke, dir. Lluís 

Pasqual; Dona no reeducable, de Stefano Massini, dir. Lluís Pasqual; MCBTH 

de W. Shakespeare, dir. Àlex Rigola; Red Pontiac i Barcelona, de Pere Riera; 

El zoo de vidre, de Tennessee Williams, dir. Josep Maria Pou; El rei Lear, de 

W. Shakespeare, dir Lluís Pasqual, i Només són dones, de Carmen Domingo, 

dir. Carme Portaceli. Dels últims anys destaquem la seva participació en 

Llengua materna, de Sasha Marianna Salzmann, dir. Thomas Sauerteig; 

Esplendor, d’Abi Morgan, dir. Carme Portaceli; Troyanas, d’Eurípides, dir. 

Carme Portaceli; Temps salvatge, de Josep Maria Miró, dir. Xavier Albertí, i El 

chico de la última fila, de Juan Mayorga, dir. Andrés Lima.  

Va ser coordinadora de guions i guionista de les sis temporades de la sèrie 

televisiva Jet Lag (2001-2006) on feia també d’intèrpret, i guionista i intèrpret de 

la secció Les tietes del programa de Com Ràdio Dies de ràdio, conduït per 

Elisenda Roca. En televisió, ha participat darrerament en les sèries Com si fos 

ahir, Vida privada, La Xirgu, Sagrada Família, Laura, Efectes secundaris, 

Dones d'aigua, Homicidios o Olor de colònia, i en la mini sèrie Habitaciones 

cerradas. També ha format part del repartiment de Los ladrones van a la 

oficina, El comisario, Calle 13 i Un cuento de Navidad. 

 

http://www.teatrelliure.cat/

