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De la directora siciliana Emma Dante, 
arriba al Lliure un dels èxits de l’últim 
festival d’Avinyó.  
Una coproducció del Piccolo Teatro 
de Milà i la Compagnia Sud Costa 
Occidentale sobre la maternitat, el 
naixement de la pròpia identitat i la 
violència de gènere. Una faula 
contemporània amb dolçor i brutalitat, 
humor i solemnitat, i un homenatge a 
les dones i a les mares. 
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Sinopsi 
 
Tres prostitutes i un noi discapacitat viuen en una bruta i miserable habitació. 
Durant el dia, les dones fabriquen xals, i quan es pon el sol, ofereixen els seus 
cossos a la porta de casa. El noi, Arturo, és hiperactiu. Cada nit, a la mateixa 
hora, va a la finestra a mirar com passa la banda i somia amb tocar el bombo. 
La seva mare, la Lucia, sempre tenia la ràdio engegada. Era una casa plena de 
música i la Lucia s’embadalia amb els homes, sobretot per un fuster que hi treia 
el cap cada dijous. Era l’amo d’una serradora. Guanyava molts diners però duia 
la gorra de llana i el guants foradats. Li deien Geppetto. I a la Lucia, li alçava la 
mà. L’Arturo va néixer i la mare va morir de sobrepart. Ara, tot i viure en l’infern 
d’una decadència terrible, 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.  
 

 
 
 

 

MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/misericordia 
 

 
TRAILER 

https://youtu.be/mb_pc2O4eNk  
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En paraules de la directora 
 
Fa quatre anys, va ser un moment important perquè vaig adoptar un nen. Va 
ser particularment íntim i nou per a mi: la maternitat, una maternitat que no és 
biològica, però igual de natural. Aquest esdeveniment em va semblar un tema 
important aleshores, que vaig abordar.  
 
Un temps després, en un hospital, vaig veure una escena que em va impactar 
molt: un nen petit amb autisme que girava sobre si mateix, no s’aturava mai. 
Girava sense marejar-se i reia. Feliç, com si el seu centre fos en aquell remolí. 
Vaig pensar llavors que aquesta dansa, que sens dubte no tenia altra font que 
la felicitat, o la vida, podia ser el meu punt de partida per explicar aquesta 
maternitat. Aquell mateix vespre vaig anar a veure ballar en Simone Zambelli, 
que actua a l’espectacle, fent el paper d'Arturo, i li vaig demanar que 
col·laborés amb mi en aquest projecte. Així que és d'aquí, d'aquest ball, 
d'aquest nen de moviment incessant, on va començar tot.  
 
Després vam crear la família al seu voltant, aquestes tres mares interpretades 
per actrius de la meva companyia. Volia que aquesta exploració del tema de la 
maternitat també recorregués la història d'una família desfavorida, formada per 
unes quantes persones amb grans dificultats que necessiten mantenir-se 
unides per sobreviure. Per aconseguir-ho hem improvisat molt. Fins i tot abans 
de la història, primer volia que els actors prenguessin consciència del seu cos a 
l’escenari, en relació als objectes, a les mirades. A mesura que anàvem 
avançant, em vaig adonar que l'espectacle naixia per si mateix i que es produïa 
com un part. Com si aquestes dones realment parissin a l’Arturo. Quan l’Artura 
es vesteix sol per la primera vegada a l’espectacle, de sobte, experimenta una 
transformació i passa de l'estatus de Pinotxo -un cos rígid i desarticulat- a la 
d'un nen. L'espectacle troba la seva conclusió en aquest moment, quan l’Arturo 
s'allibera de la rigidesa del seu cos defectuós i està a punt per continuar, 
finalment, amb una identitat. I és llavors quan diu la seva primera paraula, 
adreçada a les tres dones alhora: mamma. 
 
 

Emma Dante
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ENTREVISTA 

Parlant amb Emma  
Dante:  

Com va sorgir la idea de fer Misericordia? Per 
què aquest títol?  

Fa cinc anys vaig adoptar un nen i aquesta 
experiència em va canviar profundament. 
Vaig sentir una forta necessitat de parlar de la 
maternitat. Però l'episodi desencadenant va 
ser un dia quan estava amb el meu fill a 
l'hospital per passar una revisió. Aquell dia, 
mentre esperàvem al passadís, vaig veure un 
nen autista donant voltes sense parar. L’infant 
tenia una alegria infinita als ulls i al cos. 
Aquesta visió em va emocionar i quan vaig 
anar al teatre al vespre per assistir a un 
espectacle de dansa, vaig veure ballar en 
Simone Zambelli amb la mateixa alegria, com 
el nen de l'hospital. Vaig retrobar la mirada 
del nen autista i vaig sentir la crida d'aquella 
casualitat. Misericordia conté dues paraules 
molt significatives que estan al centre del meu 
teatre: misèria i cor. És necessària la mirada 
misericordiosa -que no vull perdre quan escric 
històries-, la mirada dirigida als més petits, als 
necessitats, als desesperats.  

 
Com s'explica el tema de la prostitució?  

Misericordia és un espectacle sobre la 
maternitat i l'amor. No vol tractar el tema de la 
prostitució o, en tot cas, no el tracta de 
manera documental. Anna, Bettina i Nuzza es 
prostitueixen, no per elecció, sinó per 
necessitat. Teixeixen mantons de llana i 
venen els seus cossos per sobreviure a la 
misèria. Aquestes tres dones són per a mi 
l'emblema de la sensualitat en la lluita diària 
de la vida. Són tres prostitutes obscenes en 
oferir els seus cossos i tres mares tendres en 
el gest d'amor al seu fill discapacitat.  

 
Com es relacionen els concepte de 
prostitució, maternitat i violència de gènere?  

Lucia, companya de l'Anna, la Bettina i la 
Nuzza, és massacrada a cops de peu per 
l'home que la deixa embarassada. Lucia mor 
en donar a llum a Arturo. Anna, Bettina i 
Nuzza el cuiden i el crien malgrat la 
degradació i la pobresa. Hi ha quelcom de 
profundament humà i misericordiós en el seu 
gest. Les tres mares estimen 
incondicionalment un ésser defectuós que no 

han donat a llum. Per a mi, la maternitat té a 
veure amb aquesta cura, amorosa 
enlluernadora, independent del gènere, la 
posició social, o si s’és o no mare biològica. 
Per a mi, tot allò natural passa per compartir i 
per estimar, no per organitzar rols en la 
família tradicional. La mare o el pare són 
figures ambigües, no definibles, i han de 
romandre figures obertes sense una definició 
precisa. Una criatura pot ser feliç amb dues o 
tres mares, sense necessàriament trobar a 
faltar el pare, i viceversa. La nostra societat 
hauria d'entendre la necessitat primària de 
l'infant que no s’acaba en els rols de la família 
tradicional. Hi ha famílies tradicionals en què 
els nens són infeliços i famílies heterogènies 
amb rols indefinits en què els nens creixen 
feliços i lliures. El paper de la mare també es 
pot associar amb èxit a un home. A casa 
meva, per exemple, jo soc el pare del meu fill, 
mentre que el meu marit és més matern.   
 

És un conte contemporani sobre Pinotxo?  
Vet aquí una vegada un fuster que es 
presentava a la cabana de la Lucia, la Bettina, 
l'Anna i la Nuzza cada dijous. L'home era el 
propietari d'una, guanyava diners, i anava 
amb una gorra de llana i guants amb forats. Li 
deien Geppetto. Arturo neix dels pals d’en 
Geppetto, Lucia el va donar a llum i mor. Al 
final del conte, Arturo, el tros de fusta cuidat 
per les tres mares, es converteix en un nen.  

 
Com va ser el procés de creació amb la 
companyia?  

El nostre recorregut sempre parteix d'un 
inventari existent, format pels cossos dels 
intèrprets. Han de generar la paraula i no 
pronunciar-la, així que treballem molt amb la  
improvització Intento guiar les actrius i els 
actors en un diàleg en què la paraula i el cos 
són fonamentals i complementaris. Busquem 
la senzillesa. Parlem del que som, d'alguna 
cosa que hi ha en nosaltres, de la forma de 
ser que ens trenca i ens omple de 
contradiccions, dels contraris que cada dia 
portem dins nostre: el sentit i la bogeria, la 
força i la debilitat.
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La premsa ha dit... 
 

“És una investigació però també un teatre social que respon a la urgència actual, de 
condemnar la violència contra les dones i contra els innocents.” 

Lucia Antista, Teatro.it, 26/01/2020 
  
 
 

ARTICLE SENCER  

https://www.teatro.it/recensione/misericordia/la-gloriosa-pieta-dei-miserabili-di-emma-dante 

 

“Impressionant mestria, alimentada per la tradició siciliana, el gest artístic d’Emma Dante 
arriba a l’universal.” 

Agnes Santi, Journal La Terrasse, 2/07/2021 
  
 
 

ARTICLE SENCER 

https://www.journal-laterrasse.fr/misericordia-et-pupo-di-zucchero-texte-et-mise-en-scene-emma-dante/ 

 

“Misericordia és la capacitat de veure, d’inclinar-se sobre el dolor, de compartir el 
patiment i no cansar-se de ser humà.’’  

Nicola Arrigoni, Sipario, 20/01/2020 
 

  
 
ARTICLE SENCER  

https://www.sipario.it/recensioniprosam/item/12994-misericordia-scritto-diretto-da-emma-dante.html 

 

“Misericordia és un espectacle intens, cru i atractiu.”  

Alessandra Ornaghi, ICrew Play Arte E Cultura, 01/02/2020 
  
 
 

 
ARTICLE SENCER  

https://arte.icrewplay.com/misericordia-quando-la-miseria-e-intrisa-di-umanita/ 
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© Carmine Maringola 

BIOGRAFIA 

Emma Dante 

directora 
 
Palerm, 1967. Explora el tema de la família i la marginació a través d’una poètica 
de tensió i bogeria en la qual no hi falta un toc d’humor. Dramaturga i directora, 
es va graduar el 1990 a l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio 
D’Amico, a Roma. El 1999 va fundar a Palerm la companyia Sud Costa 
Occidentale amb la qual va guanyar el premi Scenario 2001 pel projecte 
mPalermu i el premi Ubu 2002 com a novetat italiana. L’any 2001 va guanyar el 
premi Lo Straniero atorgat per Goffredo Fofi, com a jove directora emergent. El 
2003 obté el premi Ubu amb l’espectacle Carnezzeria com a millor novetat 
italiana i el 2004 el premi Gassman com a millor directora italiana i el premi de la 
crítica de dramatúrgia i direcció de l’Associazione Nazionale Critici del Teatro. 
 
Ha publicat Carnezzeria. Trilogia della familia siciliana amb un prefaci d’Andrea 
Camilleri (Fazi 2007) i la seva primera novel·la via Castellana Bandiera (Rizzoli 
2008) ha guanyat els premis Vittorini i Super Vitorini 2009. L'octubre de 2009 va 
ser guardonada amb el premi Sinopoli de cultura. 
 
Del 2000 al 2010 giren per Itàlia i per l'estranger les seves produccions 
mPalermu, Carnezzeria, Vita mia, Mishelle di Sant'Oliva, Medea, Il festino, Cani 
di bancata, Le pulle i tres rondalles per a nens i adults editades per Dalai editore: 
Le principesse di Emma. 
 
 
El 2011 es posa de gira el seu espectacle La trilogia degli occhiali. El 2012 
debuta com a directora escènica a l’Opéra Comique de Paris amb l’òpera La 
muta di Portici (composada per Auber), que es va reprendre el 2013 al Teatre 
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Petruzzelli de Bari i guanya el premi Abbiati 2014. El 2012 debuta també al 
Teatre Olímpic de Vicenza amb l’òpera verso Medea d’Eurípides, amb música i 
cançons compostes i interpretades en directe pels germans Mancuso. 
 
Escriu la novel·la Via Castellana Bandiera, que adapta també al cinema, que 
guanya nombrosos premis (Millor actriu per Elena Cotta i Millor banda sonora) en 
la 70 edició del Festival Internacional de Cinema de Venècia, com també el premi 
Navicella i el premi Lina Mangiacapre. 
 
El 2014 inaugura la temporada del Teatro Massimo de Palerm amb Feuersnot de 
Richard Strauss (dir. orquestral de Gabriele Ferro). També és directora artística 
del 67è cicle d’espectacles clàssics al teatre Olimpico de Vicenza.i debuta al 
Teatre Mercadante de Nàpols amb Le sorelle Macaluso, espectacle programat 
durant la temporada 19/20 del Teatre Lliure, cancel·lat per la Covid-19. El 
muntatge guanya el premi Le Maschere 2014 com a millor espectacle, el Premio 
della critica2014, els premis Ubu 2014 a la direcció i al millor espectacle. El 
mateix any, debuta al teatre Kismet de Bari amb Operetta burlesca, produïda per 
la Companyia Sud Costa Occidentale i esdevé la directora del Teatro Biondo i de 
la Scuola dei mestieri dello spettacolo del teatre de Palerm. També escriu i 
dirigeix Odissea A/R i rep el premi De Sica de teatre i el premi Ipazia a 
l'excel·lència femenina. 
 
Inaugura la temporada del Teatre Massimo el 2015 amb Gisela! de Hans Werner 
Henze i el 2017, amb Macbeth de G. Verdi. El 2016 al Teatro dell'Opera de 
Roma dirigeix La Cenerentola de Rossini. El 2017, dirigeix Bestie di scena al 
Strehler Theatre i el díptic Voix Humaine i Cavalleria Rusticana (amb dir. musical 
de Michele Mariotti) al Teatre Comunale de Bolonya. Estrena La scortecata a la 
60a edició del Festival dei Due Mondi a Spoleto.  
 
En 2018 dirigeix Eracle d'Eurípides (traducció de Giorgio Ieranò), que inaugura el 
54è Festival del Teatro Greco de Siracusa. El 2019 dirigeix L’Angelo di Fuoco al 
Teatre Dell'Opera de Roma; Esodo, que s’estrena a Spoleto al 62è Festival dei 
Mondi i Fable pour un adieu (inspirada del conte La Sireneta de Hans Christian 
Andersen) al La Colline Théâtre National de París. 
 
El 14 de gener de 2020 debuta al Piccolo Teatro Grassi (Milà) amb Misericordia.  
 
El 2021, dirigeix al Teatre Grande de Pompeia Pupo di zucchero. La festa dei 
morti 
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Font: Spoleto Festival 

BIOGRAFIA 

Italia Carroccio  

intèrpret 
 
És actriu de la Compagnia Costa Sud Occidental. Es va graduar en Literatura 
Moderna a la Universitat La Sapienza di Roma, amb tesi en Història del Teatre i 
Espectacle. En paral·lel als estudis, va començar a assistir a seminaris orientats 
a la formació de l'actor. El 1996 coneix l'actor i director peruà, Carlos Riboty, 
estudiós de Grotowski i Eugenio Barba, amb qui comença a provar el teatre de 
carrer. Participa en espectacles i treballs al Teatre Massimo de Palerm. Coneix 
l'Emma Dante el 1999 quan participa en un dels seus laboratoris, que culmina 
amb la creació de l'espectacle Il sortilegio i el naixement de la companyia. Actua 
als espectacles dirigits per Dante: La principessa sul pisello, La schifa 
serpentessa, L’arringa, Il filo di Penelope i mPalermu (prem Scenario 2001). 
 
Col·labora amb l’Associazione Laboratori Riuniti Altrove ONLUS, on dirigeix 
tallers del teatre per a menors en risc al centre de reinserció juvenil Tavola 
Tonda. Com a consultora teatral, col·labora amb nombroses escoles dins del 
Programa Operatiu Nacional pel Desenvolupament. El 2008, neix l'espai 
autogestionat i autofinançat La Vicaria, seu de la companyia, on imparteix tallers 
de teatre per a nens. Participa en muntatges de teatre infantil com Anastasia 
Genoveffa e Ventafocs (2010), o Gli alti e bassi di Biancaneve (2012).  
 
El 2014 va protagonitzar Le sorelle Macaluso i el 2016, Bestie di scena . Dins la 
companyia, alterna l'activitat com a actriu i com a dissenyadora de vestuari. 
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Font: C.d.a. Studio Di Nardo 

BIOGRAFIA 

Manuela Lo Sicco 

intèrpret 
 
Palerm, 1977. Actriu de la Compangia Costa Sud Occidental des del 1997, 
debuta a mPalermu i participa també a Carnezzeria, La Scimia, Cani di Bancata, 
Le pulle i Ballarini. El 2009, amb Sabino Civilleri, constitueix l’Associazione 
Culturale Civilleri Lo Sicco, amb qui fan Era delle Fallute (Teatro Era Pontedera), 
Il Volo e Ritu (Festival Collinarea di Lari); projectes de formació per als 
adolescents (PlayOff); residències per a professionals (#Muta) o projectes en 
col·laboració amb la Universitat de Palermo (UNIPA) per l'aprofundiment dels 
processos creatius entre la pràctica i pragmàtica. 
 
És directora, amb Sabino Civilleri, de Educazione Fisica (2011), Tandem (2013), 
Boxa (2015), Bianca (2019). Signa la coreografia de la direcció d'Emma Dante a 
Carmen de Bizet (Teatro alla Scala de Milà, 2009 i 2015); La Cenerentola de 
Rossini (Teatro dell'Opera de Roma, 2016); el díptic de La Voix Humaine de 
Poulenc i Cavalleria Rusticana de Mascagni al Teatro Comunale de Bolonya 
(2017), Macbeth de Verdi (Teatre Massimo de Palerm, Teatro Regio di Torino, 
Internacional Edinburgh Festival, 2017), obra guanyadora de l'Angel Herald 
Award; L’angelo di fuoco de Sergej Prokof'ev (Teatro de l'Òpera de Roma, 2019). 
També d’Eracles (2018).  
 
Al cinema, actua a Gomorra de Matteo Garrone, È stato il figlio de Daniele Ciprì, 
La trattativa de Sabina Guzzanti, Più buio di mezzanotte i Una familia, les dues 
de Sebastiano Riso i Una historia senze nome de Roberto Andò. 
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Font: Francesco Paolo Catalano 

BIOGRAFIA 

Leonarda Saffi 

intèrpret 
 
Actriu i músic, comença la seva formació artística des de molt jove. El 1999 
s'incorpora al conjunt Genovesa La Compagnia delle Vigne, dirigida pel director i 
dramaturg Antonio Minelli. Participa en diferents produccions de teatre en gires 
nacionals, espectacles itinerants i curtmetratges. Refina la seva formació 
participant en diversos tallers amb mestres de fama nacional e internacional, 
incloent Maurizio Vacca, Flavio Albanese, Maricla Boggio, Fiber, Julie Anne 
Stanzak, Emma Dante, Eugenio Barba, Viviana Bovino o Chiara Guidi. 
 

El 2010 funda l’Associazione Artistica Culturale Espressiva La Compagnia The 
Rainbow Theatre i dirigeix el seu primer muntatge Cosi è! Se vi pare. Participa 
com a intèrpret a Nata il 21 a primavera, Controstoria: memorie di Briganti, 
NutopiaIl paese (non troppo) immaginario, Characters for sale i a Da qualche 
parte, non troppo lontano. El 2011 coneix Emma Dante i comença un llarg 
període de treball i estudi amb ella. Participa en els seus espectacles Le sorelle 
Macaluso, Cappuccetto rosso vs Cappuccetto rosso (2015), Bestie di scena 
(2016) i Misericordia (2020). 
 

Imparteix tallers per Itàlia per a adolescents i nens amb música en directe: 
#posterdifamiglia, inFesta, Rtmìa i Sognarsi Mondo. El 2013 comença el projecte 
Le pene di Penelope -estudi centrat en temes d'abandonament i violència contra 
les dones- que pren forma com a espectacle itinerant. El 2017 debuta en 
l’escriptura escènica amb Michele Ciavarella, amb qui escriu els espectacles Nel 
nome della Madre i Oreste e Sara_amore di periferia. També estudia cant 
d'òpera, com a soprano, amb la professora Viviana Manisco, i tècnica e 
experimentació amb la veu amb Luisa Cottifogli i la Mestra Gianna Montecalvo.  
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Font: Armunia.eu 

BIOGRAFIA 

Simone Zambelli 

intèrpret 
 
Graduat a l’Accademia Nazionale di Danza de Roma.  
Col·labora amb Emma Dante a l'espectacle Misericordia; amb la companyia 
Zerograms a Elegia delle cose perdute i amb el Balletto Civil de Michela Lucenti. 
També amb la Jason Mabana Dance Company per l’obra Requiem for Aleppo, i 
amb les companyies Taiwan i Muxarte.  
 
El 2018 forma part del Free Professional Development Workshop DV8, dirigit per 
Lloyd Newson, Hannes Langolf i Ermira Goro. 
 
Non Ricordo és la seva primera obra d'autor, amb el que guanya el 2019 la 
secció Monologhi del Festival Inventaria. El 2018 rep la menció especial al Premi 
Equilibrio i el 2017 rep el premi de coreografia de Solocoreografico. 
 
Actualment, està en una nova obra amb Filippo Porro, titulada Gli ombelichi 
tenui. 
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Fitxa artística 
 
INTÈRPRETS 

Italia Carroccio 
Manuela Lo Sicco 
Leonarda Saffi 
Simone Zambelli 
 
IL·LUMINACIÓ 

Cristian Zucaro 
 
AJUDANT DE PRODUCCIÓ 

Daniela Gusmano 

PRODUCCIÓ EN GIRA 

Sandra Chetti 
 
PRODUCCIÓ I DIFUSIÓ 

Aldo Miguel Grompone 
 
COPRODUCCIÓ 

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

 

 
 
Informació pràctica 
 
HORARIS 

Dm. A dj. 19.00h 
 
PREUS 

De 9 a 29 € 
 
DURADA 

1 h 
 
 
 
 

 
 
IDIOMES 

En dialectes de Sicília i la Pulla sobretitulats 
en català  
12/11 postfunció 
 
LLOC 

Sala Fabià Puigserver 
 
ACCESIBILITAT 

Assistència auditiva a través del mòbil 
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Sala de premsa 
 
Per descarregar-se tots els 
materials informatius (dossiers, 
notes de premsa, vídeos, fotos) o 
tenir accés a material de referència 
(llistes de reproducció, etc.) 

 
 
 
 

 
https://www.teatrelliure.com/es/sala-de-premsa-misericordia 
 
 
 
 
 
CONTACTE PREMSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
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