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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 dissabte  
a les 20.00 h
Diumenge a les 18.00 h
03/02 a les 16.00 h

DURADA 
1 h 40’

LLOC 
Gràcia

IDIOMA
En català

ACCESSIBILITAT
Assistència auditiva  
a través del mòbil

Divendres accessibles
04/02 audiodescripció

#DiesBlancs
#ITTeatre

INTÈRPRETS 
Sara Adan Vich
Ricard Boyle Coll
Guillem Font
Aida Llop Garcia
Miriam Moukhles
Lluis Oliver Berga
Adam Purti del Ruste
Caterina Tugores Ferrer

ESPAI ESCÈNIC
Mariona Signes

IL·LUMINACIÓ
Mariona Signes i Joan Lavandeira

SO I VÍDEO
Joan Lavandeira i Giacinto 
Caponio

AJUDANTA DE DIRECCIÓ
Laia Bohigas

AJUDANTS D’ESCENOGRAFIA
Sergi Cerdán i Júlia Mercader

TÈCNIC DE SO
Jordi Sabio

COORDINACIÓ IT TEATRE
Ramon Simó i Joan Cusó

CONSTRUCCIÓ 
D’ESCENOGRAFIA
Arts-cènics

AGRAÏMENTS
Teatre Nacional de Catalunya

COPRODUCCIÓ
Teatre Lliure i Institut del Teatre de 
la Diputació de Barcelona

AMB EL SUPORT DE
Artara

Al mon de l’Andrea

Espero que se us assembli, que se’ns 
assembli, que hi retrobeu alguns moments 
perduts, d’aquí i d’allà de la vostra memòria, 
que reapareixeran durant l’espectacle. 

Potser teniu vint anys ara que llegiu aquestes 
línies, potser no encara, potser ja els heu 
tingut, o potser va ser fa molt de temps...

Aquest espectacle me l’ha inspirat la novel·la 
gràfica d’un talent francès molt jove del 
còmic: Timothé Le Boucher.

I també, i sobretot, me l’han inspirat els 
magnífics joves intèrprets de l’IT Teatre, que 
des de fa 10 setmanes escriuen i interactuen 
amb aquesta història, alimenten el món 
de l’Andrea i també el món de l’espectacle 
professional, en un context delicat. 

Són joves adults i en direcció a una societat 
que els retorna una imatge marginal de la 
cultura. Hauran de lluitar per mantenir-se tal 
com són ells mateixos. Aquest espectacles 
només és una batalla…

Fabrice Murgia
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