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Per tercera temporada consecutiva, el 
Teatre Lliure acull i coprodueix amb 
l’Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona l’espectacle anual del 
projecte IT Teatre.  
Aquesta vegada, n’assumeix la 
direcció el belga Fabrice Murgia, 
director del Théâtre National Wallonie-
Bruxelles, que ja va ser al Lliure el 

2018 amb La tristeza de los ogros.  
És voluntat de totes dues institucions 
donar veu i facilitar el pas als 
escenaris professionals als graduats 
d’arts escèniques que integren el 
projecte IT Teatre, oferint-los 
l’oportunitat d’interactuar amb artistes 
representatius de l’escena europea 
actual.  
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© Sílvia Poch 

Sinopsi 
 
Som a l'any 2001. L'Andrea, un/a jove activista, torna de la contracimera de 
Gènova on li han buidat un ull en un context de violència policial. Pocs dies 
després, constata que es desperta un dia de cada dos sense recordar res del 
dia abans. A poc a poc, s'adona que realment viu aquest dia perdut, però a 
través d'una altra personalitat, que es comporta i actua com el seu contrari. 
L’Andrea començarà una lluita contra el seu alter ego per reapropiar-se de tot 
el seu ésser. 
 

A l'escenari, en un dispositiu "cinema-teatre", vuit joves actors/actrius músics 
graduats de les darreres promocions de l'Institut del Teatre ens ofereixen la 
història íntima de l'Andrea i interpel·len el públic sobre la noció del temps, la 
integritat, la felicitat, les cures i el compromís al llarg de la vida. 
 

Dies blancs és un espectacle que s'inspira lliurement en la novel·la gràfica Ces 
jours qui disparaissent, [Aquells dies que desapareixen] de Timothé Le Boucher. 
 

 
 
 

 

MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/dies-blancs-it-teatre-fabrice-murgia
  
TRÀILER 

https://youtu.be/w3uoUdxG1RI  
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Sobre el projecte IT Teatre 
 
El projecte IT Teatre neix a l’Institut del Teatre el curs acadèmic 2016/2017 com 
un projecte innovador i de recerca, relacionat amb les tècniques i les estètiques 
més contemporànies que permet als graduats i a les graduades de la institució 
un apropament pedagògic i professional a la realitat actual del sector. 
 
Entès com a darrer pas pedagògic i primer contacte amb la realitat de la 
professió, vol proporcionar als graduats i graduades de totes les especialitats 
de l'Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD) l'oportunitat de participar en un 
procés creatiu i de producció complet. Les persones que integren l'equip artístic 
del projecte de cada temporada se seleccionen amb una audició (prèvia 
inscripció) i reben una beca de suport durant els mesos que dura el procés de 
creació. Aquest període d'aprenentatge i treball culmina amb l'estrena i 
representació d'una peça escènica en un espai d’exhibició públic o privat del 
circuit professional. 
 
Fins ara el projecte IT Teatre ha realitzat muntatges dirigits per Carles Santos i 
Jordi Oriol (2017), Chokri ben Chikha (2018), Roger Bernat (2019) i Marta 
Pazos (2020). Els espectacles sorgits s’ha pogut veure representats en 
temporada al TNC, a la Sala Beckett, al Teatre Lliure, al Festival Temporada 
Alta (Teatre de Salt), al Grec Festival de Barcelona (CCCB), al Festival de 
Teatre Contemporani de Valladolid així com en programacions específiques a 
Vic, Terrassa, València, Santiago de Compostela, Rotterdam i Ghent. En 
aquest sentit, IT Teatre ha comptat com a coproductors amb el TNC, Zoo 
Humain, Temporada Alta, Grec festival de Barcelona i, des de l’any passat, el 
Teatre Lliure, amb qui s’ha establert un acord amb l'objectiu que els 
espectacles creats dins del projecte tinguin contractació i exhibició professional. 
 
Creat per la Diputació de Barcelona l’any 1913, l’Institut del Teatre té més de 
cent anys d’història com a centre dedicat a la docència, la creació, la recerca, la 
conservació i la difusió del patrimoni en el camp de les arts escèniques. Per a 
l’Institut del Teatre les arts escèniques són una eina que interpreta i transforma 
la realitat, d’aquí que el seu propòsit sigui formar artistes i tècnics 
compromesos èticament i estètica amb la societat i amb el seu temps. 
  
Actualment, l’Institut del Teatre disposa de quatre escoles: l’Escola Superior 
d’Art Dramàtic (ESAD), el Conservatori Superior de Dansa (CSD), l’Escola 
d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori Professional de Dansa 
(EESA/CPD) i l’Escola Superior de Tècniques de l’Espectacle (ESTAE).  
L’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) és un centre formatiu d'estudis 
superiors en art dramàtic, de caràcter públic, que valora i estimula la reflexió i la 
recerca, així com el compromís artístic i la llibertat de pensament i creació. 
L’ESAD atorga el títol superior en art dramàtic, corresponent al primer cicle o 
grau de l’espai europeu d’educació superior i ofereix formació 
professionalitzada en l’àmbit de l’art dramàtic en tres especialitats: 
Interpretació, Direcció Escènica i Dramatúrgia i Escenografia. 
  

 
Ramon Simó Viñes. Projecte IT Teatre 
ENTREVISTA 
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Parlant amb en Fabrice 
Murgia 

 
Quin és el tema central de Dies blancs? 

Dies blancs és un conte que vol ser una 
metàfora de l'envelliment de les conviccions i 
de la capacitat dels nostres ideals per resistir el 
pas del temps. Aquesta és la història d'un/a 
jove que es desperta cada dos dies sense 
recordar el dia abans. S'adona que algú viu en 
lloc seu i, a poc a poc, es converteix en 
aquesta altra persona. Però de vegades, ella (o 
ell, perquè el personatge és interpretat per 
totes les actrius i actors) es desperta tornant al 
seu jo original. Durant aquests moments, 
interactua amb les seves persones més 
properes i veu el món a través dels ulls dels 
seus vint anys. Òbviament, hi ha un ventall de 
temes, però jo diria que el tema central és la 
trobada i la negociació amb un mateix. 
 

S'inspira lliurement de la novel·la gràfica Ces 
jours qui disparaissent, de Timothé Le 
Boucher. Què manté de l’original i per què t’ha 
inspirat? 

Em va impressionar la velocitat del guió, que 
funciona a partir del contrast. Veiem la vida 
d'un home a escala d’una vida. És molt llarg, 
tenint en compte l'escala de l'univers. També 
em va emocionar l'autenticitat d'aquest jove 
autor que parla d'un univers que coneix, d'una 
incertesa en sortir de l'escola. És una pregunta 
que recordo. Fer teatre, explicar històries... 
però, per què? Què espera de mi la societat? 
Què m'imposa i com m’hi resisteixo a través de 
les eleccions que faig? A força de cedir a certs 
compromisos, no acabaré oblidant-me de mi 
mateix? 
La trama i el ritme de la novel·la gràfica estan 
molt ben combinats, és un còmic magnífic. No 
obstant això, només és un primer material de 
treball que he barrejat amb d’altres. Avui només 
hi queda el principi de dissociació. Hem afegit, 
per exemple, la noció de compromís polític, que 
és al centre de la història. Des de la primera 
escena, la nostra història va a un altre lloc, 
explica una altra vida, amb altres personatges. 
Per tant no podem dir que sigui una adaptació, 
però per a mi era important esmentar la 
novel·la gràfica, perquè és molt més que una 
inspiració. També volia reconèixer el mèrit del 

seu autor per la sensació que vaig tenir llegint 
la novel·la gràfica i que va fer que decidís 
intentar replicar-la al teatre. 

 
La història comença el 2001 i s’acaba el 2067. 
Quin paper hi juga el pas del temps? Quin futur 
imagines? 

El paper del pas del temps és per a mi un mirall 
posat davant del públic que, per definició, està 
format per persones de diferents edats. Però la 
majoria d’ells han tingut vint anys, en tenen vint 
o en són a prop. L'espectacle, per tant, ressona 
de diferents maneres. L'edat avançada és una 
realitat que els humans occidentals moderns, 
amb molt poca saviesa, s'esforcen per superar. 
La fantasia de la immortalitat viu en les nostres 
històries des dels inicis dels temps. Fins ara es 
podien tenir dues certeses: la primera és que 
estem vius. El segon és que morirem.  
Avui, grans projectes transhumanistes, de 
grans col·lectius que han transformat el món 
d'internet i les nostres relacions socials, 
pretenen posar en perill aquesta relació amb 
els vius i, per tant, amb el present. 
El nostre espectacle mostra éssers que no 
aprenen a morir. No saben morir, perquè ni tan 
sols han tingut el temps d'aprendre a viure. A la 
història, alguns personatges moren de manera 
molt estúpida. Podem dir-nos, veient-los morir a 
l'escenari, "malaguanyats". 
Vam optar per ser lleugers sobre el pressupòsit 
d'un futur. Els darrers vint anys es mostren 
d'una manera molt realista, però a la meitat de 
l'espectacle, ens trobem a l’any 2021. Intentem 
suggerir una modificació de la relació amb la 
realitat, però sense submergir-nos en una 
representació estètica d'aquest futur. Una 
escena del 2049, per exemple, està 
ambientada en un metavers. 

 
Dies blancs es concep com un dispositiu de 
'cinema-teatre'. En què consisteix? 

És un dispositiu de plató de cinema a 
l’escenari, que he anat perfeccionant amb el 
temps. Al principi, el vídeo es va incorporar 
completament a l'escenografia. Però en un 
espectacle recent que vaig dirigir, Sylvia, vaig 
decidir deixar d'amagar les càmeres i la tècnica 
per assumir-ho i treballar amb més precisió a la 
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pantalla. Crec que el vídeo sempre s'ha 
d'incorporar d'alguna manera i servir el drama i 
la narració. Però aquesta distància entre el que 
passa a l'escenari i el relat de la història –no sé 
si podem parlar de "distanciament"– em va 
semblar força lúdica. No es tracta de fer una 
pel·lícula en directe, sinó de jugar amb la 
il·lusió, la fabricació, la ficció. No consisteix en 
apagar el teatre en favor de la televisió, sinó 
que el teatre salti al cinema i a la inversa, amb 
potencialitats diferents.  
I la gent es pot divertir. De vegades la gent em 
pregunta si “és realment teatre”, a la qual cosa 
responc amb dues preguntes infal·libles: és 
aquí? És ara? Si respons que sí a aquestes 
dues preguntes, és teatre... i el teatre és una 
cosa antiga. Per exemple, treballem amb un 
dispositiu de reconeixement facial que permet 
envellir o transformar les cares dels actors. 
Però no ens estem inventant res: el teatre fa 
servir màscares des de l'antiguitat. 
 
 

Has realitzat un procés de creació amb els 
alumnes graduats de l'Institut del Teatre. Com 
ha estat i què t'ha aportat? 

Per a mi ha estat una experiència molt diferent 
perquè, al teatre, estic acostumat a treballar 
amb actors que coneixen el meu llenguatge 
escènic i junts avancem de creació en creació. 
Aquí, ens havíem de conèixer, havia de 
compartir els meus mètodes de treball, la qual 
cosa també m'empeny a reinventar-los, a 
modificar-los... Hem viscut un procés de 
compartir experiències, però en el marc d'un 
espectacle professional, dins de la temporada 
d'un teatre important. L'aposta és, doncs, alta i 
va molt més enllà d'un projecte educatiu.  

No l'hem acabat encara, i en les meves 
creacions, l'última setmana és sovint la més 
important, la que revela l'espectacle. Sovint 
passa que escric l'última escena l'últim dia i els 
actors la descobreixen el mateix vespre. En 
pocs dies podré tornar a casa i una cosa és 
certa, m’hauré transformat coneixent aquests 
joves actors apassionants i també, gràcies a en 
Ramon Simó Viñes, que amb la seva 
experiència com a professional t i professor ha 
provocat aquesta trobada. 

 
Amb quina idea o reflexió vols que el públic 
torni a casa? 

Realment no vull fer cap lliçó, a més, al meu 
entendre aquest no és el paper del teatre. Però 
bé, per jugar i respondre, jo diria... si al matí de 
l’endemà de l'actuació, quan soni el 
despertador de l'espectador que hagi vist Dies 
blancs... si en aquest moment, allà, 
precisament, dubta abans de llevar-se i si, 
encara que sigui per uns segons, es pregunta 
per què s'hauria de llevar, avui... si mira el 
sostre amb els ulls de quan ell o ella tenia vint 
anys... si aconseguim, realment, per uns 
segons, que l'espectador que havia de ser 
saludi l'espectador que és avui... aleshores, em 
podré sentir feliç. I afegiria, una mica 
egoistament, que tindria un èxit total si 
l'estudiant de teatre que vaig ser fa quinze anys 
sortís del seu amagatall, al fons del meu 
cervell. Ell vindria a trucar a la meva porta per 
fer-me un somriure. Duraria uns segons, però 
aquells segons em farien venir ganes de llevar-
me aquell dia, de conèixer gent nova, de mirar 
la societat d'una altra manera per escriure'n 
altres històries.
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Sobre les fonts d’inspiració: 
Ces jours qui disparaissent 
 
Dies blancs és un espectacle que s'inspira lliurement en la novel·la gràfica Ces 
jours qui disparaissent, [Aquells dies que desapareixen] de Timothé Le 
Boucher. Fabrice Murgia pren com a punt de partida el detonant narratiu 
d’aquesta obra fantàstica, , la dissociació del personatge principal, de l’Ed. 
Glénat (2017) per després explicar-nos una nova història sobre el pas de la 
joventut a l’edat adulta, amb tot allò que implica de pèrdua d’ideals, de 
qüestionant sobre la pròpia integritat i el compromís al llarg de la vida. 
 
 
SINOPSIS 
Una persecució contra el temps perdut... 
 

Què faries si de sobte t'adones que només vius cada dos dies? Això és el que li 
passa a Lubin Maréchal, un jove d'uns vint anys que, sense tenir el més mínim 
record, es desperta cada matí quan acaba de passar un dia sencer. Aleshores 
descobreix que durant aquestes absències, una altra personalitat pren 
possessió del seu cos. Un altre ell mateix amb un caràcter molt diferent al seu, 
que porta una vida que no hi té res a veure. Per organitzar aquesta convivència 
corporal i temporal, a Lubin se li passa pel cap comunicar-se amb el seu “altre”, 
mitjançant càmera interposada. Però a poc a poc, l'alter ego agafa el relleu i 
posseeix el cos de Lubin durant més i més temps, aquest últim s'evapora 
gradualment... Qui sap quants dies li queden per viure abans de desaparèixer 
del tot?? 
 

Més enllà d'una història fantàstica totalment captivadora, aquesta novel·la 
gràfica en color de 200 pàgines amb una personalitat molt marcada planteja 
forts interrogants sobre la identitat, la dualitat de l'ésser i la relació entre el cos i 
l'esperit. Al llarg de la història, el lector es pregunta si realment Lubin 
desapareix o si té esquizofrènia. Evidentment, el jove i talentós Timothé Le 
Boucher, que signa aquí el seu tercer llibre, té cura de no respondre-hi... I si 
aquest personatge que en caça un altre era senzillament l'home adult que, a 
poc a poc, caça el nen que hi ha dins seu? 
 
 
PREMIS 

Premi dels llibreters de còmic 2018 
Premi al millor relat curt dels BDGest'Arts 2018 
Premi Còmic 2018 Llegir de Limoges. 
 

 

 
 

 
MÉS INFO AUTOR 

https://www.glenat.com/auteurs/timothe-le-boucher   
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© Laetitia Paille 

BIOGRAFIA 

Fabrice Murgia 

director i creador 
 
1983. Actor, autor, director i productor. És el fundador i director artístic de la 
companyia Artara, també va ser director general i artístic del Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles des del 2016 i fins al 2022. 
 

El 2009, va escriure i dirigir el seu primer espectacle, Le chagrin des ogres [La 
tristesa dels ogres] al Lliure el 2018. Aquell 2009, es va convertir en artista 
associat del Théâtre National de Brussel·les. Les bases del seu singular treball 
teatral són: actualitat dels llenguatges escènics i qüestions generacionals; 
espectacles hipersensorials que utilitzen els recursos de les tecnologies 
avançades de so i imatge; el paper determinant de la narració i l’actuació. Viatjar 
també forma part del seu enfocament artístic: cada producció es nodreix 
d'entrevistes, imatges i sons recollits durant els viatges realitzats. 
 

La seva trajectòria artística està marcada per una dotzena de creacions teatrals, 
pensades, assajades i en gira pel món. Les més recents són Sylvia (2018) i La 
mémoire des arbres (2019). Va debutar a l'òpera amb Daral Shaga (el 2014) 
estrenada a l'Òpera de Limoges; i també ha fet Menuet (2017) òpera composta 
per Daan Janssens, estrenada al Single d'Anvers. Dirigeix el seu primer 
curtmetratge Remember me (2016) amb l'actor Sergi López i el suport de Versus 
Production. 
 

Va guanyar un Lleó de Plata el 2014 a la Biennal de Venècia pel caràcter 
innovador del teatre, i el 2019, rep un premi Operadagen a Rotterdam pel seu 
treball com a director d'òpera. Paral·lelament al treball de creació, Fabrice i la 
seva companyia imparteixen tallers de formació -amb actors i tècnics- per tot el 
món: Haiti, Senegal, Egipte, la Mediterrània. 
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Font: Institut del Teatre 

BIOGRAFIA 

Sara Adan Vich 

intèrpret 
 
Mallorca. Des de ben petita la seva vida ha girat entorn de l'art i de l'esport. Als 
nou anys va començar a submergir-se en el món del teatre i de la música, fent 
classes de teatre, saxòfon i piano (l'any següent comença al Conservatori de 
Palma). Als setze anys va començar a debutar com a cantant i teclista a diferents 
bandes de rock mentre seguia formant-se com a actriu. En acabar el batxillerat 
d'arts escèniques va entrar a l'Institut del Teatre de Barcelona, on es va graduar 
en art dramàtic musical al mateix temps que acabava el grau de piano 
professional al Conservatori de Sant Cugat. Al llarg d'aquell temps va debutar en 
diferents curtmetratges i rodatges publicitaris mentre treballava en el llançament 
del primer àlbum de la banda en la què avui és encara cantant, Ice Crime, amb 
què van estar girant per diferents sales i festivals d'Espanya (BAM La Mercè, 
Mallorca Live, Solarnit...). 
 

Acabats els estudis, va tornar a la seva illa, on va estar treballant com a 
professora de piano i cant, animadora infantil i cantant a hotels i al carrer. 
El 2019 va entrar com a membre de la companyia d'actors de Trui (Mallorca), 
actuant en tres espectacles diferents. Actualment segueix composant amb el seu 
germà el segon àlbum d'Ice Crime; està preparant el llançament d'un disc de rap-
poesia en solitari i és membre de la companyia IT Teatre amb Fabrice Murgia. 
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Font: Institut del Teatre 

BIOGRAFIA 

Ricard Boyle Coll 

intèrpret 
 
Format en interpretació a l’Institut del Teatre (2014-2019) en l’itinerari de físic-
visual. També ha estudiat a l’Espai Físic (2004-2006), a l’escola Memory (2008) i 
a Coco Comin (2009-2013). Destaca la seva interpretació com a protagonista a 
Medea (2017) dirigida per Rosario Arena dins de la companyia Equilibrios 
Imperfectos. El 2017 presenta Trilogia de la desafecció de Núria Corominas al 
Festival Pepe Sales (Girona) i Minifest (Institut del Teatre). El 2018 presenta Meu 
Main Mio dirigida per Alfred Casas al Teatre Alegria de Terrassa. Interpreta el 
personatge Farid a l’obra C/Hospital amb Sant Jeroni (2018). També és intèrpret 
a l'obra de creació La contemplació salvatge dirigida per Andreu Martínez i a 
Titus Andrònic (Parking Shakespeare) dirigida per Israel Solà i programada al 
Grec 2019. Obté la beca Africa Moment i rep formació amb creadores africanes 
de dansa contemporània com Nadia Beugré (Costa d’Ivori), Kudus Onikeku 
(Nigèria), Nemecio Berrio (Colòmbia) i Tamia Guayasamin Granda (Equador). 
Interpreta el Rei Baltasar al musical En Fanguet i els Tres Reis amb la 
companyia Comtú Teatre (2020, 2021 i 2022).  
 

En l’actualitat, forma part de la companyia la Veguny, protagonitza l’obra 
Annobón, dirigida per Andrea Bel i Recaredo Boturu estrenada a l’espai lliure 
dins del Grec 2021. En dansa, actua en els espectacles Shangai (2008), Hard 
Work (2010) i Moulin Rouge (2012) amb coreografies de hip-hop, jazz, claqué i 
dansa clàssica, produïts per Coco Comin. També interpreta coreografies de 
creació a Narbe (2017) [Creadansa, Institut del Teatre].  
 

És també graduat en Publicitat i Relacions Públiques (2009-2012, UAB). 
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Font: Institut del Teatre 

BIOGRAFIA 

Guillem Font 

intèrpret 
 
Arenys de Mar, 1991. Format en música i teatre, està graduat en estudis 
d’interpretació, l’especialitat de text, a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut 
del Teatre. Com a actor, ha treballat en diversos muntatges. Ha participat en els 
musicals Imaginarium, el Musical al Teatre Coliseum de Barcelona i al Teatro 
EDPGran Vía de Madrid, dir. Juanjo Sánchez (2012), així com a Memòria sota 
l’aigua, dir. Pepa Calvo, cia. l’Avalot, en gira (2021); en els espectacles de dansa 
Teen Time Gone, de la cia Habemus Corpus Dance Company al Festival de 
Danza de Sevilla i al Teatre de Lloret (2018); espectacles d’improvisació com 
ImproZoo al Club Capitol, dir. Juanjo Sánchez(2013); i de text: Es pronuncia 
Camí, La Mala Companyia, dir. Ramon Simó, a la Sala Beckett i al Teatre La 
Gleva (2021), entre d’altres.  
 

El 2019 funda la cia. La Cremosa, amb qui estrena Salomé, dir. Mia Parcerisa 
(2019-en gira), i amb qui estrenarà el juny del 2022 Cleansedde Sarah Kane a 
Can Gassol, Mataró. El 2021 també funda La Mala Companyia, amb qui també 
està preparant un nou espectacle per a la temporada 2022/23. El 2021 crea la 
seva primera peça, un monòleg a partir del text de Samuel Beckett Companyia, 
amb dramatúrgia, direcció i disseny de so i llums propis. Com a dissenyador 
d’espais sonors i de llum, actualment treballa amb Mabel Olea dissenyant a 
Japan, peça guanyadora del segon Premi de Dansa de l’Institut del Teatre 2020, 
que el maig s’estrenarà al Sant Andreu Teatre. També amb Mabel Olea, 
dissenya l’espai sonor de The Big City al Konvent; Zeroi al Festival TNT de 
Terrassa (2020) i The Art of Contemplation, al Soho House de Barcelona (2021). 
Des del 2016 treballa com a vocalista i frontman a l’Orquestra Mitjanit. 
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BIOGRAFIA 

Aida Llop Garcia 

intèrpret 
 
1993 Castellar del Vallès. Graduada en Art Dramàtic, en l’especialitat 
d’interpretació de Teatre Musical a l’Institut del Teatre, amb postgrau en Arts 
Escèniques i Acció Social i, actualment, cursa el màster en Producció i Gestió 
cultural de la UB. 
 

És fundadora, actriu i productora de la companyia Epidèmia Teatre, amb qui ha 
aparegut en els espectacles, Bed&Breakfast i Mistela, Candela, Sarsuela, (per 
aquest darrer treball va rebre una nominació al Premi Butaca com a millor actriu 
de Teatre Musical de la temporada 2020/21).  
 

Continua la seva formació i training actoral amb Isaac Alcayde i Vicenta Ndongo. 
Té formació musical en piano, arpa i cant, així com en dansa clàssica i en jazz. 
Ha participat en nombrosos treballs publicitaris, teatrals i també cinematogràfics 
com a Todavía no conozco tu letra de Dimas Rodríguez (2021) i ¿Para qué 
sirven las canciones? de Carles Congost (2020). 
 

Gestiona un projecte d’empoderament col·lectiu i creixement econòmic al poble 
d’Amdalai, a Gàmbia (West Africa) anomenat WeBadingo. 
 
 
 
 



 
 

14 
 

 

Font: Institut del Teatre 

BIOGRAFIA 

Miriam Moukhles 

intèrpret 
 
Terrassa, 1996. És actriu, creadora, cantant i ballarina. Graduada en 
Interpretació Musical a l’Institut del Teatre de Barcelona (ESAD), ha treballat amb 
directors com Antonio Simón, Juan Carlos Lérida, Moreno Bernardi o Roger 
Julià. Continua fent formació en dansa amb Marta Carrasco, Coco Comín, Aisha 
Guerra i Evangelina Esteve, en disciplines com el jazz, la dansa clàssica, la 
dansa espanyola, contemporània i claqué.  
 

És cofundadora de MATRIMONIO Moukhles & Sentís, una aliança artística 
d'investigació i creació teatral, amb la qual ha dirigit i creat La intérprete y los 
inimitables: El viaje del Duende, la seva peça més personal fins el moment.  
 

Vocalment s'ha format amb Pere Sais i Miriam Vallejo, entre d'altres, i és locutora 
d’espots televisius i radiofònics. En audiovisual forma part del repartiment de la 
segona y tercera temporada de la sèrie Desaparecidos (Amazon Prime i 
Mediaset España). 
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BIOGRAFIA 

Lluis Oliver Berga 

intèrpret 
 
Va començar la seva carrera com a actor als sis anys estudiant en diverses 
escoles de teatre de Palma de Mallorca. Als onze anys, va debutar en la sèrie de 
televisió d’Ib3 Llàgrima de sang durant tres temporades. També ha participat en 
altres sèries com Hotel Bellavista, Amor de Cans i Pep, entre d’altres.  
 

És graduat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona. Ha actuat en 
diverses obres de teatre com Bankinson, La culpa es de los Hipsters que se 
visten como viejas i Glòria (aquesta última dirigida per David Selvas).  
 

Recentment ha participat en el musical Mistela, candela, sarsuela en temporada 
al Teatre Maldà (Barcelona), pel qual va ser nominat a Millor Actor de Musical als 
Premis Butaca. Actualment participa al projecte teatral IT Teatre amb una obra 
creada i dirigida per Fabrice Murgia. A mitjans de 2022, actuarà a la sala La 
Badabadoc (Barcelona) amb l’obra Càndid o l’Optimisme, un monòleg dirigit per 
Miquel Mas Fiol. A finals del 2021, es va estrenar el seu darrer projecte 
audiovisual, la sèrie Fúria, dirigida per Toni Bestard, que protagonitza juntament 
amb Patricia Torres, Llum Barrera i Nacho Fresneda. 
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BIOGRAFIA 

Adam Purti del Ruste 

intèrpret 
 
Actor amb sensibilitat per a la música, la dansa i el clown. S’ha format seguint els 
cursos juvenils de l'escola El Timbal i en Estudis Internacionals Berty Tobias en 
metodologia Lecoq. Ha acabat els Estudis Superiors d'Art Dramàtic (ESAD), 
especialitat d'Interpretació Física, a l'Institut del Teatre. Paral·lelament, ha 
estudiat també bateria (Escola de Música de Gràcia) i piano i solfeig (Àngels 
Soler). També he participat en diferents cursos de dansa contemporània (Sol 
Picó, Moreno Bernardi).  
 
Com a intèrpret ha participat en l'espectacle El faune, el drac i el dimoni d'Eudald 
Ferré i Lluís Graells, estrenat al XXII Festival Internacional de Teresetes de 
Mallorca, i a l'espectacle Moving to motion, dirigit per Moreno Bernardi, estrenat 
al Teatre Sagarra. 
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BIOGRAFIA 

Caterina Tugores Ferrer 

intèrpret 
 
Formada al Teatre Sans-Estudi Zero, cursa posteriorment a l'ESADIB, l'Escola 
Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears. Rep paral·lelament al llarg dels anys, 
la formació i titulació en dansa clàssica i jazz a la Royal Academy of Dance 
(RAD) i en claqué a l'Imperial Society of Teachers of Dancing (ISTD), així com 
formació i titulació en música; percussió, al Conservatori Professional Superior 
de Música i Dansa de les Illes Balears (CSMIB); i cant, com a membre del Cor 
Jove dels Països Catalans (CJPC).  
 

Viatja a Barcelona per cursar els Estudis Superiors d'Art Dramàtic (ESAD) en 
l'especialitat Teatre Físic-Visual; a l'Institut del Teatre, on es gradua. 
Posteriorment, amplia la formació a Portugal a l'Escola Superior de Teatro e 
Cinema (IPL) de Lisboa. 
 

Darrerament, ha treballat en la producció de La Perla 29, Canto jo i la muntanya 
balla (d’Irene Solà i dramatúrgia de Clàudia Cedó) al Teatre Biblioteca de 
Catalunya, i amb una gira llarga dins marcs com el Festival de Temporada Alta 
de Girona. 
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BIOGRAFIA 

Laia Bohigas 

ajudant de direcció 
 
Directora, dramaturga i actriu, és nascuda a Girona i graduada en Direcció 
Escènica i Dramatúrgia per l'Institut del Teatre de Barcelona i en Interpretació 
pel Col·legi del Teatre. Com a assistent de direcció, ha participat en la 
producció d’òpera Flash Flash, sota la direcció d’Erik Söderblom, que es va 
estrenar al Musica Nova Festival a Helsinki. A la mateixa ciutat, va realitzar 
paral·lelament un programa Erasmus a la Theatre Academy de Helsinki, 
expandint la seva experiència en l'àmbit de la performance i del teatre ritualistic 
sota la mentoria d'Eero-Tapio Vuori, director escènic i artista ritual. Ha estat 
directora d’Una, adaptació de Blackbird de David Harrower i de Lights Out, un 
espectacle de creació a l'Institut del Teatre. També ha dirigit Io a questo mondo 
la mano non la stringo de Lüder Wilcke pel projecte Metropolis internacional Art 
Project a Milà. Formada en videografia de la mà del director de cinema Sami 
van Ingen i de l’artista visual Ewa Górzna, i apassionada per la 
interdisciplinarietat escènica, ha participat com a dramaturga principal en les 
produccions de dansa-música-teatre Some People, estrenada el 2016 al 
Theaterhaus a Stuttgart, i Mare vull ser pescador, estrenada el 2019 al Centre 
Cultural La Mercè a Girona. Actualment és codramaturga de Casa d’àngels, 
una nova creació de dansa, música i literatura que s'estrena al desembre de 
2022 al Kursaal de Manresa. També és assistent de producció del festival 
Girona en Moviment des de l'any 2017. 
 
 

 
BIOGRAFIA 

Giacinto Caponio 

so i vídeo 
 
1986, viu i treballa a Brussel·les. Format com a director d'escena, va començar 
a exercir la seva professió a diferents posicions tècniques en les arts 
escèniques i es va formar molt ràpidament com a autodidacta en l’audiovisual. 
El seu interès rau en l'ús de la imatge de vídeo com a font d'il·luminació i la 
seva interacció amb l'espai real, així com l'ús de càmeres en directe. És 
director tècnic de l'empresa ARTARA/Fabrice Murgia. Crea peces com a 
videògraf, dissenyador d'il·luminació i escenògraf per a molts directors i 
estructures com Fabrice Murgia, Jaco Van Dormael, Vincent Hennebicq, Serge 
Aimé Coulibaly, The National Théâtre Wallonia-Brussel·les, Antivj oThe 
Brigittines. 
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BIOGRAFIA 

Joan Lavandeira 

so i vídeo 
 
Formació en enginyeria, que li ha permès tenir un mètode per investigar i 
desenvolupar nous territoris en el sector artístic. S’inicia en les arts en la 
pintura, fotografia i escultura de manera autodidacta, pràctica que l’ha portat 
fins a fer intervencions sonores i visuals en l’arquitectura a través de la 
tecnologia existent (il·luminació i vídeo). Ha desenvolupat projectes individuals 
com una actuació en directe A/V amb l'àlies de Manuel Thoms, randomVOLT, 
FTDI, uqbar/tlön, i projectes col·lectius en les arts escèniques, més 
concretament en dansa, circ contemporani i performance, per reflexionar sobre 
l'espai i la seva relació amb el cos. També dissenya i planifica projectes 
culturals. Ha treballat amb MAXMSP i Touchdesigner, amb artistes i 
companyies internacionals de renom com Pina Bausch (DE), Bejart Ballet de 
Laussane (CH), Peeping Tom (NL), OperaHaus Zu rich (CH), ITE (NL), en 
festivals internacionals com a productor de tècnic de dansa i de teatre amb 
Jefta Van Dinther (DE), Lisbeth Gruwez (BE), Trajal Harrell (EUA), Fabrice 
Murgia (BE), en projectes de música contemporània donant suport tècnic a la 
il·luminació i els visual amb Julien Bayle -Void Records (FR), Marcel Weber-
MFO (DE) i Estudi Stanislav Glazov-Lichtpfad (RU-DE), i en festivals 
internacionals com SONAR (ES), MUTEK (ES), MIRA (ES), Berlin Atonal (DE). 
És fundador de l'estudi creatiu Isolator Space amb Magdalena Lanas, 
col·labora amb CHOUNAR i BeatmeLab, l'estudi Lichtpfad i l'estudi Julien 
Bayle. Des del 2017 és el cap del segell de música electrònica experimental 
Postestructural-ISM amb seu a Barcelona i Berlín. 
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Fitxa artística 
 
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 
 
TÉCNIC 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 

 

 
 
Informació pràctica 
 
HORARIS 

Dc. a ds. 20.00 h 
Dg. 18.00 h  
03/02 16.00 h 
 
PREUS 

9 a 29 € 
 
DURADA 

1 h 40’ 

 
IDIOMA 
En català 
 
LLOC 

Gràcia 
 
ACCESSIBILITAT 

Assistència auditiva a través del mòbil 
Divendres accessibles 
04/02 audiodescripció
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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-dies-blancs 
 
 
 
 
 
CONTACTE PREMSA 
Rocio Pedrol  
M. 669 06 75 66 
premsa@teatrelliure.com  
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

22 
 

 


