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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 dimarts a dijous  
a les 19.00 h

DURADA 
1 h

LLOC 
Sala Fabià Puigserver

IDIOMA
En dialectes de Sicília  
i la Pulla sobretitulats  
en català

ACCESSIBILITAT
Assistència auditiva  
a través del mòbil

#Misericordia

INTÈRPRETS 
Italia Carroccio Bettina
Manuela Lo Sicco Nuzza
Leonarda Saffi Anna
Simone Zambelli Arturo

IL·LUMINACIÓ
Cristian Zucaro

AJUDANTA DE PRODUCCIÓ
Daniela Gusmano

SOBRETÍTOLS
Franco Vena

PRODUCCIÓ EN GIRA
Sandra Ghetti

PRODUCCIÓ I DIFUSIÓ
Aldo Miguel Grompone

COPRODUCCIÓ
Piccolo Teatro de Milà – Teatro 
d’Europa, Atto Unico / Compagnia 
Sud Costa Occidentale, Teatro 
Biondo de Palerm i Carnezzeria

Tres prostitutes i un noi discapacitat viuen 
en una habitació bruta i miserable. Durant el 
dia, les dones tricoten i fan xals, i al vespre, 
a la porta de casa, ofereixen els seus cossos 
decrèpits als vianants. L’Arturo no para mai, 
és un nen hiperactiu. Cada nit, a la mateixa 
hora, va a la finestra a veure passar la banda  
i somnia tocar el bombo. 

La mare de l’Arturo es deia Lucia, era seca 
com un bacallà i sempre tenia la ràdio 
engegada. Casa seva era plena de música i la 
Lucia ballava per als homes, sobretot per a un 
fuster que hi treia el cap cada dijous. L’home 
era l’amo d’una serradora on feien caixes 
de fruita, es guanyava bé la vida però sortia 
a voltar amb una gorra de llana i el guants 
foradats. Li deien ‘Geppetto’. Alçava la mà. 
De les pallisses del pare va néixer l’Arturo i 
la mare va morir de sobrepart. Ara, tot i viure 
en aquest terrible infern degradat, l’Anna, 
la Nuzza i la Bettina el crien com si fos fill 
seu. L’Arturo, el tros de fusta, cuidat per tres 
mares, es converteix així en un nen.

Misericordia és una faula contemporània. 
Parla de la fragilitat de les dones, de la seva 
solitud desesperada i il·limitada.
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text i direcció Emma Dante
Compagnia Sud Costa Occidentale

Misericordia

28/12 – 30/12
Montjuïc
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