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Existeix una cosa molt misteriosa, però molt quotidiana. Tot el 
món en participa, tot el món la coneix, però molt pocs es paren a 
pensar en ella. Quasi tots es limiten a prendre-la tal com ve, sense 
fer preguntes. Aquesta cosa és el temps.
Hi ha calendaris i rellotges per mesurar-lo, però això no vol dir 
quasi res, perquè tots sabem que, a vegades, una hora pot semblar 
una eternitat, i una altre, en canvi, passa en un instant; depèn del 
què haguem de fer en aquella hora.
Perquè el temps és vida. I la vida resideix al cor.
Jo sóc la Mestre del Temps. Tot el Temps del món el fabrico jo. Voleu 
saber com?
Doncs us haureu d’esperar una estona perquè primer us vull 
explicar la història de Momo i uns homes grisos que em volen robar 
tot el temps.

Una adaptació teatral de Gerard Guix
Direcció artistica de Eva Marichalar 
Direcció tècnica de Dolors Rusiñol

Intèrprets:
Ferran Bex Home Gris, Acusat
Helena Català Momo
Mireia Foguet Home Gris, dona d’en Nicola, Representant Gigi
Bernat Mestre Gigi, Home Gris
Natàlia Munar Home Gris, Mestra Hora
Núria Salvadó Cap dels Homes Grisos, Sra. Beppo
Yolanda Soler Home Gris, Nina la pastissera
Eduard Rovira Sr. Fusi, Home Gris

Amb la col·laboració especial dels alumnes del Nivell d’Iniciació 
Cristina Pulido, Maria Escolà, Ansfrid Carrio, Núria Martinez, 
Núria Casas, Ignacio Escandell

Escenografia i disseny vestuari: Montsita Rierola i Jordi Lafon
Il·luminació: Fortià Coromina
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