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Els nostres fills
Del 16 de març al 10 d’abril

De Lucy Kirkwood
Direcció: Marta Gil Polo
Repartiment: Isabelle Bres, Albert 
Pérez i Maria Pau Pigem

Durada: 1h 30min
Espectacle en català

Una coproducció de Puça Espectacles i 
el Teatre Akadèmia.

Per què Els nostres fills?

L’obra en paraules de la directora

Els nostres fills per mi és una comèdia nuclear intel·li-
gent amb uns quants ingredients de thriller psicològic, 
una curiosa barreja d’aquests dos gèneres que ens for-
ça a mirar el buit de l’existència humana amb un som-
riure congelat. Una comèdia britànica de te amb llet 
que dispara a tres vells amics en plena crisi existencial 
i entorn apocalíptic. 

El tema bàsic de l’obra és arreglar allò que hem fet mal-
mès, el planeta, les relacions, els fills i els nets. L’autora 
ens obliga moralment a assumir responsabilitats mal-
grat tenir la sensació que és massa tard per tot.

Escènicament, m’interessa molt aquest caos apocalíp-
tic, aquesta decrepitud tan irremeiable, és bell obser-
var com els personatges s’ennueguen en aquesta crisi.

El títol de l’obra Els nostres fills fa referència als fills, als 
nets i a totes les generacions, però també fa referència 
als tres protagonistes. El plantejament de l’obra parteix 
de la premissa que els nostres personatges també són 
nens, per la fragilitat i la impotència del món on es tro-
ben, i on no poden accedir, ni afectar.

Quan comença la vida adulta en el món? Com podem 
entrar i prendre mesures en ell? És una reflexió sobre 
el poder i la presa de decisions que li donen sentit a la 
vida, per a nosaltres i pels nostres descendents.

Per tant, podem dir que l’obra imagina el futur, potser 
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desafia un futur on estem abocats totes i tots. Però des 
de l’ARA, des del present. És una qüestió de responsa-
bilitat de les generacions grans amb les generacions 
joves.

Com sostenir en la nostra consciència, en els nostres 
cors i en les nostres accions el futur d’aquest planeta?

Els nostres fills planteja les grans preguntes del nostre 
temps: l’ecologia, la sostenibilitat i el canvi climàtic. 
Són realitats que ens interpel·len cada dia més i amb 
més urgència. I ja no només als nostres fills sinó a totes 
les generacions, obrint el pensament de la individuali-
tat cap a la col·lectivitat.

Creiem que, juntament amb les funcions, tenim l’opor-
tunitat de crear debat sobre la indústria energètica, el 

Més informació de l’espectacle
https://teatreakademia.cat/espectacle/els-nostres-fills/

Sinopsi

Un thriller tragicòmic (amb forta càrrega psicològica) 
que ens situa just després d’una catàstrofe nuclear 
per parlar-nos de manera transversal de temes social-
ment molt rellevants: feminisme, ecologisme, amistat 
i relacions humanes diverses, edatisme i herència in-
tergeneracional.

Els nostres fills és una coproducció  de Puça Especta-
cles i el  Teatre Akadèmia. La peça està dirigida per 
Marta Gil Polo i protagonitzada per Isabelle Bres, Maria 
Pau Pigem i Albert Pérez (nominat als XXIV Premis de 
la Crítica d’Arts Escèniques per la seva interpretació a 
M’hauríeu de pagar). 

L’obra és un vespre entre amics. Un vespre on una pare-
lla de físics nuclears jubilats, reben la visita d’una vella 
amiga que havia treballat amb ells a la Central Nucle-
ar. Aquesta visita ve acompanyada d’una gran propos-

ta que comporta grans conseqüències per a les seves 
vides: tornar a la Central i reparar els danys d’aquesta. 
Després de la recent catàstrofe nuclear que va canvi-
ar les seves vides, han de tornar a plantejar-se un nou 
canvi, el definitiu. Faran que les seves vides signifiquin 
alguna cosa?

Lucy Kirkwook, de 36 anys, considerada ja una veu de 
la dramatúrgia contemporània britànica, ens ofereix un 
text amb grans temes des del prisma de la quotidianitat 
dels personatges. Com afrontem una catàstrofe, quins 
llegats deixem als nostres fills, quin futur els espera, 
quines responsabilitats estem disposats a assumir?

Els nostres fills qüestiona a cadascun dels espectadors 
sobre la seva petita o gran responsabilitat personal 
pel futur del món, pel llegat a generacions futures, que 
també es veuran afectades pels nostres petits gestos 
quotidians.

canvi climàtic i l’ecologia; tant sobre la situació actual 
com sobre models futurs.

El text juga amb dues vessants essencials: la crisi exis-
tencial dels personatges i l’encobriment d’aquesta crisi 
sota una aparent normalitat.

La reorganització davant la post-catàstrofe, la bombo-
lla protectora, l’acceptació ràpida dels nous costums, 
la negació de certes preguntes que ressonen en una 
pregunta cabdal: com dotar de sentit l’existència en 
aquest nou context? I aquí apareix una nova pregunta 
que afecta la consciència després de la vida laboral: 
què fem ara del temps que ens queda per viure?

Marta Gil Polo

https://teatreakademia.cat/espectacle/els-nostres-fills/
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Fitxa artística

Autora: Lucy Kirkwood
Traducció: Marta Gil Polo i Isabelle 
Bres
Direcció: Marta Gil Polo
Repartiment: Isabelle Bres, Albert 
Pérez i Maria Pau Pigem
Espai escènic: Anna Tantull
Vestuari: Mª del Mar Grañena
Espai sonor: Nacho López
Il·luminació: Lluís Serra
Caracterització: Cristobal Garrido
Audiovisual: Clara Guixé i Viedma
Ajudant de direcció: Albert 
Massanas
Ajudant de producció: Bety Fortuny
Direcció de producció: Ôscar 
García Recuenco
Fotografies promocionals: Cristina 
Raso 
Fotografies d’escena: Felipe Mena

Col·loquis i conferències

17 de març (després de la funció):
Un planeta canviant, l’energia del 
futur

Amb la participació del Jordi Llorca, 
Catedràtic d’energia de la UPC, 
l’Alba Valls, de l’associació Jóvenes 
Nucleares i moderat per l’Ôscar 
Garcia Recuenco, de Puça 
Espectacles.

23 de març (després de la funció)

Amb la participació de la Mònica 
Algueró Nieto, Presidenta de 
la Secció de Psicologia de la 
intervenció social del COPC.

(Activitats gratuïtes amb l’entrada 
del mateix dia)

Premis i reconeixaments

3 Helpmann Awards 2018 
Millor obra de teatre, millor direcció 
i millor actriu protagonista

2 nominacions als Tony Awards 
2018 
Millor obra de teatre i millor actriu 
protagonista

3r lloc en el rànquing a The Guar-
dian (2019) de millors obres tea-
trals del segle XXI

Més informació de l’espectacle
https://teatreakademia.cat/espectacle/els-nostres-fills/

https://teatreakademia.cat/espectacle/els-nostres-fills/
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Feminisme
L’autora (Lucy Kirkwood) i la directora (Marta Gil Polo) 
posen en boca de les dues protagonistes tot un univers 
(professional, familiar, identitari, moral i relacional) i 
potencien un protagonisme i punt de vista transver-
salment femenins durant tot el desenvolupament de la 
peça i els personatges. 

Ecologisme
Aquesta ideologia impregna l’obra, amb uns fonaments 
ètics i implícitament polítics. La protecció del medi am-
bient a partir de la proposta d’accions orientades a mo-
dificar canvis en les activitats i actituds humanes que 
han provocat la catàstrofe nuclear és on rau el conflicte 
la peça. 

Amistat
Aquest vincle queda plasmat des d’una doble visió, més 
costumista i alhora a través del thriller tragicòmic que 
defineix la peça. És prou fort i persuasiu aquest vincle 
entre la Rose i la Hazel després d’anys d’absència per a 
demanar una qüestió tan determinant i definitiva com 
la que planteja l’obra?

Relacions humanes
Com ens relacionem amb els individus que conformen i 
configuren la realitat que ens envolta queda reflectit a 
través dels diàlegs i les situacions que viuen i evoquen 
els personatges. Això implica les relacions afectives, 
físiques, laborals, materns-filials i intrageneracionals.

Edatisme
A quina edat es deixa de ser “útil” i quan val la pena “ti-
rar la tovallola” individual en benefici de les generaci-
ons posteriors? Els personatges femenins de la peça o 
discutiran. A més, Kirkwood ha escrit dos personatges 
femenins per a actrius madures, fet bastant inusual en 
literatura dramàtica i que es converteix en una de les 
grans reivindicacions de la peça. 

Els nostres fills en cinc grans temes que s’entrecreuen: 
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Isabelle Bres és… Rose

Ella s’ho pren amb calma deliberada. No podem evitar 
preguntar-nos per què ha tornat a aquest indret des-
truït després de tot aquest temps.

Diria que la Rose és una persona forta i caòtica, molt de-
dicada a la feina. Això l’ha portat a viure fora molts anys. 
Té una relació amb les emocions una mica curiosa. És 
molt riallera i, al mateix temps, té molta foscor. És potser 
un dels personatges més dual de l’obra perquè té aquest 
costat de nena juganera i també un vessant molt altruista 
i alhora té una part de foscor important. 

Abordar-la ha sigut un plaer. Connecto molt amb la part 
del joc i com que la foscor forma també part de tots no-
saltres doncs tampoc era molt difícil accedir-hi. M’encan-
ta la proposta, la responsabilitat per les generacions ve-
nidores i per aquest món, que crec que és un dels temes 
més rellevants de l’obra. Ens hem de posar les piles amb 
això. Encara no ens fem responsables del que està pas-
sant. Només cal veure les escombraries, plenes del que 
no toca. Una cosa que sembla tan simple, oi?

És a dir que, m’encanta aquesta part de la Rose: que si-
gui capaç de posar en marxa un projecte així. Això també 
va passar a Fukushima. Hi va haver una brigada de gent 
més gran que va anar a treballar després de la catàstrofe 
nuclear.

Posant-se en la pell dels personatges

Maria Pau Pigem és… Hazel

Els seus sentiments encara són crus, les seves des-
cripcions són el·líptiques i riques, amb emocions que 
ha intentat submergir sense èxit.

Si l’obra ja m’agradava quan la vaig llegir i cada vegada 
que la llegia m’agradava més, durant el procés d’assajos 
m’he adonat encara més de la profunditat de les capes 
que escriu la Lucy Kirkwood. La consciència que hi ha 
(social, mediambiental...) i a la vegada com ho reves-
teix tot d’una pàtina aparent de joc i d’aparent comèdia 
m’agrada molt i fa que, com a intèrpret, et converteixis en 
una gimnasta molt ben entrenada. 

Desitjo que el públic la gaudeixi tant com jo.

Albert Pérez és… Robin

Va cada a la granja del costat de la seva antiga casa. 
Diu que s’està cuidant de les seves vaques, que (se-
gons explica), encara viuen. Miraculosament.

Estic encantat de fer el Robin a Els nostres fills perquè 
és un tipus de registre personatge que no m’havia arri-
bat mai fins ara. És molt irònic, bastant depressiu, per-
dut i esgotat de la vida. Però tot això amb aquesta pàtina 
d’ironia i de sentit de l’humor que m’encanta. Quan vaig 
llegir Els nostres fills per primera vegada em va captivar 
moltíssim. Trobo que és una obra meravellosa, fantàstica. 
És una comèdia amb rerefons, amb sentiments i l’he tre-
ballat com sempre des de l’honestedat més gran possi-
ble. Està sent un plaer fer feina amb la Marta Gil perquè 
et condueix molt bé i ho fa molt fàcil. 

Espero que tothom s’animi a venir al Teatre Akadèmia i a 
gaudir d’aquest muntatge tan magnífic.
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Anna Tantull i l’escenografia: 

La idea de l’espai ha anat variant bastant i ha anat evolu-
cionant alhora que la directora anava indagant en el text. 
Va començar sent un espai molt més realista on entrava 
tota la natura cap a dins. D’allà va passar a ser un bún-
quer i finalment ens vam quedar amb la simbologia d’un 
lloc molt aïllat, totalment asèptic, com una bombolla gai-
rebé on aquests protagonistes estan tancats enmig d’un 
territori que els envolta que està molt contaminat i molt 
destrossat.

En lloc de mostrar aquesta contaminació i destrossa, 
hem intentat explicar tot el contrari. Aquest espai asèp-
tic que s’han generat ells, des del personatge de la Hazel 
(que constantment neteja), es va desendreçant de la ma-
teixa manera que la malaltia exterior comença a tornar a 
entrar en aquest cercle.

Alhora també ens interessava la rodona. És un espai rodó. 
Una paret semicircular amb un terra també semicircular, 
tot gris, i les úniques coses que tenen color són les fo-
tos dels seus nets, els objectes que fan servir (amb tons 
blancs, grisos o blau apagat) i les joguines dels nens, que 
estan per la casa també. El resultat és molt plàstic amb 
mobles molt geomètrics. Sembla una maqueta.

La idea de bombolla es barrejava amb el món dels àtoms, 
els neutrons i els protons perquè la directora també va 
arribar a veure que al text hi havia alguna cosa d’aquests 
tres personatges que gira al voltant d’un nucli. Com quan 
arriba un element extern (que podria ser un electró) que 
destarota una mica tot el sistema, fins que aquest acaba 
petant i amb ell el nucli.

Lluís Serra i la il·luminació:

Es tracta d’una tragicomèdia que succeeix en un ma-
teix espai i un mateix temps (que transcorre durant una 
tarda). La idea i el repte és aconseguir una il·luminació 
que copsi l’evolució d’aquestes tres unitats (gènere de la 
peça, espai i temps). Que la comèdia transiti per aquesta 
barreja d’emocions i energies fins a les situacions més 
dramàtiques i a l’inrevés.

Mª del Mar Grañena i el vestuari:

Des d’un inici es volia vestir els personatges amb la roba 
més casual que podrien trobar en un lloc inhòspit, que és 
on han anat a parar. Després d’aquesta catàstrofe es ves-
teixen amb el que poden i van molt poc conjuntats, molt 
poc vestits per a cap ocasió.

Tons grisos (que representen la decadència o l’estat apo-
calíptic sense il·lusió) amb un toc de color (que represen-
ta l’esperança dels familiars d’Els nostres fills). D’alguna 
manera, els personatges queden incrustats en aquest 
espai-bombolla. 

Tot ha anat evolucionat i ens hem treballat amb una esce-
nografia que inclou també tonalitats grises (un fons gris i 
una bombolla grisa), en la qual finalment els personatges 
i el seu vestuari queden integrats, confosos i no es dis-
tingeixin massa gaire davant d’aquest nucli o d’aquesta 
reserva que han fet.

És una proposta on els personatges es confonen amb el 
seu espai, com reclosos en la seva intimitat. Només hi ha 
un element extern, que és el personatge de la Rose. Ella 
ve a aquest espai i d’alguna manera incorpora un punt de 
color que és semblant als records que els personatges 
comparteixen.

Clara Guixé i Viedma i l’audiovisual:

La creació de l’audiovisual s’ha plantejat com un repte 
perquè Els nostres fills és una obra de teatre que té molt 
ritme pel que fa a diàleg i no hi havia la possibilitat de la 
pausa que demana un vídeo, per parar atenció a les imat-
ges o per no interferir dins de l’acció dels personatges. Al 
final, hem creat un joc amb l’audiovisual fent referència 
als records o a la realitat que hi ha fora del búnquer, fora 
de la vida tancada dins del búnquer. Són imatges que no 
sabrem ben bé si són records o si formen part del pre-
sent, però a fora.

La nostra posada en escena (en primera persona)
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Nacho López i l’espai sonor:

Des del punt de vista de la sonoritat, el repte és vestir el 
text i donar-li una coherència sonora a l’obra que ens situï 
en un lloc que és alhora real i abstracte, en un temps que 
és alhora imaginari i físic i amb uns sons que embolcallin 
l’escena. Hi ha alguns que surten de la mateixa escena 
(tipus Foley), però n’hi ha altres que juguen amb la idea de 
fer que l’espectador visqui sensacions que poden causar 
tota mena de reaccions. Potser intriga, sorpresa, alguna 
cosa que és clara o potser una miqueta més surrealista.
Els nostres fills és una comèdia tràgica costumista i en 
l’aspecte sonor la idea és barrejar-lo tot amb un punt 
imaginatiu que no sigui excessivament explícit. Estem 
davant d’un text molt ric i complex alhora, que va des del 
drama fins a la comèdia a parts iguals. 

La nostra intenció és vestir aquesta espècie de tragico-
mèdia costumista per amplificar les sensacions i senti-
ments i generar un espai sonor que doni coherència a tot 
el desenvolupament de la trama, potenciant les sensaci-
ons que es desprenen del text.

Puça Espectacles 

Puça Espectacles és una empresa dedicada a la con-
sultoria artística, a la gestió i prestació de serveis ar-
tístics, tècnics i culturals i a la producció d’espectacles. 
Creada l’any 2004, recull l’experiència de la Companyia 
Ínfima La Puça (1979 – 2004) en el món de l’espectacle i 
la cultura a través d’un dels seus fundadors, Joan Bus-
quets Portero. 

Partint d’un profund coneixement del mercat i treba-
llant amb un ampli ventall de col·laboradors de plena 
confiança ofereix serveis artístics, tècnics i culturals a 
la mida de les demandes i necessitats de cada client: 
assessorament, producció, gestió, creació, coordinació, 
docència, etc. Una de les seves darreres produccions 
teatrals ha estat Artaban, el quart rei mag, que es va po-
der veure al Teatre Condal. També és responsable de la 
direcció artística del festival Circorts. 

En l’actualitat Puça Espectacles compta amb un ampli 
equip de producció i col·laboradors que garanteixen la 
perfecta execució de qualsevol mena de repte dins l’or-
ganització d’esdeveniments.
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La peça original es va estrenar al Royal Court Theatre 
de Londres l’any 2016 i l’any següent al Samuel J. Fried-
man Theatre de Broadway (amb 2 nominacions als Tony 
Awards 2017, inclosa la de millor text teatral). 

La producció australiana va guanyar 3 Helpmann 
Awards 2018 (text, direcció i interpretació femenina 
protagonista). S’han realitzat diferents  muntatges a 
Toronto (2017), Chicago (2019) i Madrid (El Pavón Teatro 
Kamikaze, 2019).  

L’any 2019, la crítica especialitzada de The Guardian va 
situar The Children en el tercer lloc de la llista de les 
millors obres teatrals del segle XXI. 

El 2022, arriba per primer cop en català (traducció 
d’Isabelle Bres i Marta Gil Polo) i es podrà veure al TAK 
del 16 de març al 10 d’abril.

Els nostres fills i la crítica internacional

“T’enganxa compulsivament.”

Michael Billington | The Guardian 

“Una obra rica, suggestiva i ben 
escrita... Kirkwood és la drama-
turga més gratificant de la seva 
generació.”

Paul Taylor | The Independent

“Una obra enginyosa i impregnada 
de debat, així com un estudi de per-
sonatges molt atractiu.”

Natasha Tripney | The Stage

“Els nostres fills resulta un gran 
èxit com a eco-thriller”

Jesse Green | The New York Times

“Aquesta és una sci-fi amb gent 
real, dilemes reals, amb veritable 
abast. És realment bona.”

Andrzej Lukowski | Time Out

“L’obra de Kirkwood, que abraça 
aspectes humorístics i nacionals, 
afila la base d’una tragèdia grega 
amb opcions personals estreta-
ment lligades a les realitats socio-
polítiques”

Clare Brennan | The Guardian
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Lucy Kirkwood, l’autora

Lucy Ann Kirkwood (nascuda a l’octubre de 1983) és 
una dramaturga i guionista britànica. És escriptora 
resident a Clean Break. Al juny de 2018 Kirkwood va 
ser triada membre de la Royal Society of Literature en 
la seva iniciativa “40 Under 40”.

Kirkwood va néixer a Leytonstone i es va criar a l’est 
de Londres. És llicenciada en literatura anglesa per la 
Universitat d’Edimburg, on va actuar a la companyia 
especialitzada en comèdia d’improvisació Improverts 
i va escriure per a l’Edinburgh University Theatre 
Company.

El 2005, va escriure i protagonitzar la seva primera 
obra, Grady Hot Potato, al Bedlam Theatre. També 
va ser seleccionada per al National Student Drama 
Festival.

L’any següent va portar dues produccions de la seva 
segona obra, Geronimo a l’Edinburgh Fringe, sota el 
títol The Umbilical Project. Les dues produccions, 
Cut i Uncut, van ser un experiment per tallar el cordó 
entre l’escriptor i la producció. Uncut va ser dirigida 
per la mateixa Kirkwood i Cut per una altra companyia 
sota la direcció de Matt Addicott. No es va establir 
cap contacte entre les dues companyies durant el 
període d’assaig, sota la premisa “Dos repartiments, 
dos equips, dos directors, dos locals, una obra nova... 
sense comunicació”.

La seva tercera obra Guns or Butter, sobre soldats 
vençuts per l’horror de la guerra, va ser escrita per al 
Terror 2007 Festival, al Union Theatre de Londres.

Tinderbox, una comèdia fosca ambientada en una 
Anglaterra fictícia del segle XXI, es va estrenar al 
Bush Theatre el 2008 i fou protagonitzada per Jamie 
Foreman i Sheridan Smith. El mateix any també va 
participar a 50 Ways to Leave Your Lover (al mateix 
teatre). La seva versió de Hedda Gabler d’Ibsen, titulada 
Hedda, es va estrenar al London’s Gate Theatre el 2008 
amb crítiques molt favorables.

Kirkwood va escriure una sobre el tràfic sexual, It Fet 
Empty When the Heart Went At First but It Is Alright 
Now, produïda per Clean Break (*) a l’Arcola Theatre. 
La seva breu peça curta de terror Psychogeography es 
va estrenar al Bush Theatre (també el 2008) i va ser 
recuperada al Southwark Playhouse.

El 2010, Kirkwood i la directora Katie Mitchell van idear 
una versió humorística de Beauty and the Beast pel 
National Theatre de Londres. La seva obra NSFW es 

va estrenar al Royal Court Theatre, protagonitzada per 
Janie Dee i Julian Barrett i dirigida per Simon Godwin, 
l’octubre de 2012.

El seu gran èxit Chimerica examina la relació entre els 
Estats Units i la Xina a partir les protestes de la plaça 
de Tiananmen a través dels ulls d’un antic activista, i 
compta amb més de quaranta canvis d’escena i actors 
britànic-xinesos. L’obra es va estrenar a l’Almeida 
Theatre el maig de 2013 i es va traslladar al West 
End posteriorment. El títol de l’obra es fa ressò de la 
paraula “Chimerica”, inventada pels economistes per 
definir les economies entrellaçades dels EUA i la Xina. 
L’obra va triomfar als Olivier Awards de 2014, on va 
guanyar a millor obra nova, millor director (Lyndsey 
Turner), millor il·luminació (Tim Lutkin i Finn Ross), 
millor so (Carolyn Downing) i millor escenografia (Es 
Devlin).

L’obra de Kirkwood The Children es va estrenar al 
Royal Court Theatre el novembre de 2016, dirigida 
per James Macdonald i protagonitzada per Ron Cook, 
Francesca Annis i Deborah Findlay. La producció es va 
traslladar al Samuel J. Friedman Theatre de Broadway 
el novembre de 2017, amb el seu repartiment original. 
Va ser nominada als Outer Critics Circle 2018 com a 
millor obra i també als Tony Awards 2018 (millor obra i 
millor actriu protagonista per a Deborah Findlay).

Rufus Norris va dirigir la seva següent proposta 
teatral Mosquitoes, que il·lustra les disputes familiars 
entre germanes fent referència a col·lisions en 
física experimental, al National Theatre de Londres. 
Kirkwood va rebre una subvenció del Manhattan 
Theatre Club per escriure l’obra. Thomas Bockelmann 
va dirigir la versió alemanya de la peça al German 
Staatstheater Kassel.

The Welkin tracta del cas d’una dona condemnada per 
assassinat. Afirma estar embarassada, evitant que 
es compleixi una pena de mort. L’obra gira al voltant 
d’un grup de 12 matrones reunides per determinar la 
veritat de la seva afirmació. Aquesta obra també es va 
representar al National Theatre (2010). 

A més, Kirkwood va escriure tres temporades del 
sèrie per a adolescents Skins, emesa entre 2008 i 
2010. El 2014, The Smoke, realitzada per Kudos, va ser 
televisada a Sky 1. En aquest mateix àmbit, va adaptar 
la seva obra Chimerica per a una minisèrie de quatre 
parts (Channel 4, 2019) i va escriure Adult Material, 
seguint la vida d’una dona a la indústria del cinema 
per a adults.
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Clean Break, companyia de teatre 
feminista (*)

Clean Break és una companyia de teatre feminista fun-
dada el 1979 per Jenny Hicks i Jackie Holborough, men-
tre eren recluses de la presó femenina HMP Askham 
Grange. Van ampliar l’espectacle anual de Nadal de la 
presó i el van titular Efemera, una peça de dues hores 
sobre la vida a presidi. Més tard es va representar du-
rant dues nits al York Arts Centre. Aquest fet va con-
vertir les vint-i-una membres del repartiment en els 
primers presos britànics a actuar a l’escenari fora d’una 
presó. Després del seu alliberament, Hicks i Holbo-
rough van formar la Clean Break Company per explicar 
les històries ocultes de les dones a la presó.

La companyia també organitza residències a les pre-
sons de dones al Regne Unit, contacta amb directors, 
dramaturgus i intèrprets per treballar amb les recluses 

per a crear la seva pròpia obra. El 1998 la companyia va 
traslladar de la seva seu a Camden a un edifici reformat 
a Kentish Town.

La dramaturga Lucy Kirkwood, és escriptora resident a 
Clean Break. Les produccions inclouen Dancing Bears 
de Sam Holcroft al Soho Theatre, Little on the inside 
d’Alice Birch al Edinburgh Festival Fringe 2014 i Pests 
de Vivienne Franzmann (una coproducció amb el Royal 
Court Theatre i el Royal Exchange Theatre). També, 
[BLANK] d’Alice Birch al Donmar Warehouse i Inside 
Bitch (Upstairs Theatre, Royal Court Theatre).

La consellera de Clean Break, Alice Millest, va ser no-
menada Young Board Member of the Year als Arts & 
Business Awards (2014). L’organització també va ser sel-
leccionada als premis Guardian Charity of the Year i va 
rebre un premi Highly Commended del Longford Trust.

Premis i nominacions (Lucy Kirkwood)

2010

Nominació al Susan Smith 
Blackburn Prize per l’obra It Felt 
Empty When The Heart Went At Fisrt 
But It Is Alright Now.  

2013/2014

Guanyadora del Critic’s Circle The-
atre Award, Evening Standard The-
atre Award, Laurence Oliver Award 
i el Susan Smith Blackburn Prize i 
nominada al South Bank Sky Arts 
Award (tots a la millor obra de teatre) 
per Chimerica. 

2018

Nominada als Tony Award i als Outer 
Circle Awards (a millor obra de tea-
tre) per The Children.
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Vandellós

El complex de Vandellòs és una central nuclear que 
constava inicialment de dos reactors nuclears: Van-
dellòs I (1967) de tipus GCR i Vandellòs II (1981) de tipus 
PWR, i que està situat a la població de Vandellòs (Baix 
Camp, Tarragona). El reactor Vandellòs I va ser tancat 
el 1989 després d’un incendi en una de les turbines i es 
troba en procés de desmantellament actualment.

És l’única central nuclear a Catalunya situada al cos-
tat del mar, concretament està situada al municipi de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Es va construir so-
bre una plataforma de vint-i-un metres d’alçada per a 
protegir-la d’una eventual pujada d’aigua. També, com 
la central nuclear d’Ascó, encara que no estigui en una 
zona de grans moviments sísmics, està dissenyada per 
a suportar àmpliament el màxim terratrèmol previst.

L’espai escènic, el vídeo i la plasticitat del projecte ha 
de jugar amb pocs elements, però oposats: els que for-

men part del nou món radioactiu (i que recorda les estè-
tiques futuristes) i els que formen part del planeta en la 
seva potencialitat: la natura, molt present a la seva vida 
(i que recorda el passat i la seva idealització.) Un espai 
que amb pocs elements escènics ens permeti crear una 
realitat.

Després de la Covid-19, creiem important que tot pro-
jecte teatral sigui concebut també com un projecte au-
diovisual, amb una proposta conceptual clara on unes 
projeccions internes estiguin en diàleg amb la drama-
túrgia i alhora pugui també recollir tota l’obra.

Vandellòs I es va construir el 1967 i va començar a pro-
duir electricitat a partir del 1972, gestionada per l’em-
presa Hispano-Francesa d’Energia Nuclear, Hifrensa. 
Es tractava d’un reactor de tipus GCR de tecnologia 
francesa, que feia servir urani natural com a combus-
tible, grafit com a moderador i diòxid de carboni com 
a refrigerant del reactor. Formava part de les centrals 
nuclears més antigues de l’Estat espanyol, dissenyades 
als anys seixanta, segons la tecnologia disponible i les 

Fukushima

El desastre nuclear de Fukushima va ser un accident 
a la central nuclear de Fukushima Daiichi a (Ōkuma, 
Fukushima, Japó). La causa primera del desastre va ser 
el terratrèmol i el tsunami de Tōhoku de 2011,  que es 
van produir l’11 de març.

Va ser l’accident nuclear més greu des del desastre de 
Txernòbil el 1986. Va ser classificat com a nivell 7 a l’es-
cala d’esdeveniments nuclears internacionals (INES), 
després de ser classificat inicialment com el nivell 5. Si 
bé l’explosió de 1957 a la instal·lació de Mayak va ser la 
segona pitjor per radioactivitat alliberada, l’INES clas-
sifica els incidents segons l’impacte a la població, de 
manera que Txernòbil (335.000 persones evacuades) i 
Fukushima (154.000 evacuades) tenen un rang superior 
als 10.000 evacuats de Mayak. a les zones rurals del sud 
dels Urals.

A causa d’unes parades i altres problemes de la xarxa 
elèctrica, el subministrament dels reactors va fallar i 
els seus generadors dièsel d’emergència es van iniciar 
automàticament. Tanmateix, el terratrèmol també ha-
via generat un tsunami de 14 metres d’alçada que va 
arribar poc després i va escombrar el dic de la planta 
i després va inundar les parts inferiors dels reactors. 
Aquesta inundació va provocar la fallada dels genera-
dors d’emergència i la pèrdua de potència a les bombes 
de circulació. La pèrdua resultant del refredament del 
nucli del reactor va provocar tres fusions nuclears, tres 

explosions d’hidrogen i l’alliberament de contaminació 
radioactiva entre el 12 i el 15 de març.

En els dies posteriors a l’accident, la radiació alliberada 
a l’atmosfera va obligar el govern a declarar una zona 
d’evacuació cada vegada més gran al voltant de la plan-
ta, culminant amb un radi de 20 km. Grans quantitats 
d’aigua contaminada amb isòtops radioactius es van 
alliberar a l’oceà Pacífic durant i després del desastre.

El 5 de juliol de 2012, la Comissió d’Investigació Inde-
pendent d’Accidents Nuclears de Fukushima (NAIIC) va 
determinar que les causes de l’accident eren previsibles 
i que l’operador de la central, la Companyia d’Energia 
Elèctrica de Tòquio (TEPCO), no havia complert la se-
guretat bàsica (requisits com ara l’avaluació de riscos, 
la preparació per contenir danys col·laterals i el desen-
volupament de plans d’evacuació. En una reunió a Viena 
tres mesos després del desastre, l’Agència Internacio-
nal d’Energia Atòmica va criticar la laxa supervisió per 
part del Ministeri d’Economia, Comerç i Indústria, dient 
que el ministeri s’enfrontava a un conflicte d’interessos 
inherent com a agència governamental encarregada 
tant de regular com de promoure el indústria de l’ener-
gia nuclear.

El 12 d’octubre de 2012, TEPCO va admetre per prime-
ra vegada que no havia pres les mesures necessàries 
per por de convocar judicis o protestes contra les seves 
centrals nuclears.
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normes de l’època, i anomenades de primera generació. 

El 19 d’octubre de 1989 es va declarar un incendi a la 
zona de turbines de la central, a conseqüència d’aquest, 
l’organisme regulador (CSN) va exigir una sèrie de mi-
llores importants. L’elevat cost d’aquestes va portar 
a Hifrensa a aturar l’activitat de la central. El 1990 va 
rebre l’ordre ministerial del seu tancament definitiu 
i el seu desmantellament. Entre 1991 i 1997 Hifrensa 
fa gestionar la primera fase de desmantellament, que 
consistia principalment a desmuntar les instal·lacions 
que ja no calien i va traslladar a França el combustible 
gastat emmagatzemat, així com els altres residus. 

A partir de 1998 ENRESA es va fer càrrec del desman-
tellament de totes les estructures exteriors excepte el 
reactor nuclear i el complet confinament d’aquest. En 
2003 va concloure aquesta segona fase de desmante-
llament i es va iniciar el que es coneix com a fase de 
latència, que consisteix en un temps d’espera de vint-i-
cinc anys per reduir la radioactivitat del reactor nuclear. 
Encara no s’ha portat a terme la tercera i última fase 
del desmantellament, corresponent a la retirada del 
reactor i l’enderroc de tots els edificis que puguin que-
dar perquè el solar pugui usar-se per a qualsevol mena 
d’activitat.

Era propietat d’Endesa i Iberdrola. 

Vandellòs II es va començar a construir el 1981 i es va 
acabar el 1987, es va carregar de combustible aquest 
mateix any i va començar a produir electricitat a par-
tir del 8 de març de 1988, un any abans del tancament 

de l’altra central nuclear de Vandellòs. El seu permís de 
construcció data de 1980. Es tracta doncs d’una central 
de tercera generació, com s’anomenen a Espanya les 
centrals nuclears els projectes de construcció de les 
quals ha estat autoritzat més tard de 1979, i que, per 
tant, segueixen les normes del Pla Energètic Nacional 
espanyol d’aquest any. Les centrals de tercera genera-
ció són les més noves d’Espanya, i només ho són Van-
dellòs II i Trillo I (Guadalajara). Les centrals es constru-
eixen per a un temps d’operació de quaranta anys tot i 
que aquest es podria ampliar fins als seixanta anys.

El combustible gastat s’emmagatzema, com se sol fer 
a moltes centrals nuclears (i en particular a totes les 
dels Països Catalans) en piscines que es troben dins 
de la mateixa planta. L’aigua de les piscines serveix per 
a refrigerar el combustible usat que continua emetent 
calor residual i com una barrera més de protecció de la 
radiació que prové del combustible. Els residus de ra-
dioactivitat mitjana i baixa es transporten en bidons a 
la localitat andalusa de El Cabril, on s’emmagatzemen 
fins que han deixat anar tota la seva radioactivitat i lla-
vors es tracten com a residus normals.

És propietat de l’Associació Nuclear Ascó-Vandellós 
II, amb participació d’un 72% d’Endesa i d’un 28% per 
Iberdrola. Hi treballen unes 300 persones d’aquestes 
empreses més, quan funciona normalment, unes 220 
subcontractades. Aquestes darreres poden arribar a 
ser 800 en les aturades anuals planificades de la cen-
tral.
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1. Chernobyl 
(Craig Mazin, Estats Units, 2019)

El 26 d’abril de 1986, la Central Nuclear de Txernòbil, a 
Ucraïna (en aquells dies pertanyent a la Unió Soviètica), 
va sofrir una explosió massiva que va alliberar material 
radioactiu a Ucraïna, Bielorússia, Rússia, així com en zo-
nes d’Escandinàvia i Europa Central. La sèrie relata, des de 
múltiples punts de vista, la qual cosa va esdevenir entorn 
d’una de les majors tragèdies en la història recent, així 
com els sacrificis realitzats per a salvar al continent d’un 
desastre sense precedents. Amb: Jared Harris, Stellan 
Skarsgård, Emily Watson, Paul Ritter, Jessie Buckley, Ro-
bert Emms, Adam Nagaitis, Sam Troughton. 

2. Dark Waters 
(Todd Haynes, Estats Units, 2019)

Inspirada en una impactant història real. Un tenaç advo-
cat descobreix el fosc secret que connecta un nombre 
creixent de morts i malalties amb una de les corporacions 
més grans del món. En el procés arrisca el seu futur, el seu 
treball i fins a la seva pròpia família per a treure a la llum 
la veritat. Amb: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Rob-
bins, Bill Pullman, Victor Garber, William Jackson Harper, 
Mare Winningham. 

3. La zona 
(Jorge i Alberto Sánchez-Cabezudo, Espanya, 2017)

L’inspector de policia Héctor Uría torna al servei, tres anys 
després del greu accident d’un reactor nuclear en el nord 
d’Espanya, com l’únic supervivent del primer grup que va 
acudir en socors de la central. Ara ha d’investigar el brutal 
assassinat d’un home en la zona d’exclusió. Amb: Eduard 
Fernández, Alexandra Jiménez, Álvaro Cervantes, Mano-
lo Soto, Emma Suárez, Alba Galocha, Tamar Novas, Mari-
na Salas, Sergio Peris Mencheta, Juan Echanove, Carlos 
Bardem. 

4. Grüße aus Fukushima 
(Doris Dörrie, Alemanya, 2016)

Una jove alemanya entaula amistat amb una dona major ja-
ponesa durant un tour per la regió de Fukushima, una zona 
afectada pel terratrèmol del 2011 al Japó. Marie ha decidit 
viatjar d’Alemanya a Fukushima per a canviar la seva vida. 
Amb el seu treball en l’organització Clowns4Help espera 
portar una mica d’esperança als supervivents del desas-
tre nuclear. Aviat s’adona que no està capacitada per a fer 
més suportable la tragèdia dels afectats. Però en lloc 

de fugir decideix quedar-se amb l’esquerpa anciana Sa-
tomi, l’última geisha de Fukushima que va decidir tornar 
a la seva casa en ruïnes en l’antiga zona d’exclusió. Dues 
dones totalment diferents, però que, cadascuna a la seva 
manera, estan atrapades en el passat i han d’aprendre a 
alliberar-se de la culpa i de la càrrega dels records. Amb: 
Rosalie Thomass, Kaori Momoi, Moshe Cohen, Nami Ka-
mata, Aya Irizuki, Thomas Lettow.

5. Pandora 
(Park Jeong-woo, Corea del Sud, 2016)

Jae-Hyeok viu amb la seva mare, la seva cunyada i el seu ne-
bot Min-Jae en una petita ciutat coreana. Per a guanyar-se 
la vida, treballa en una planta d’energia nuclear local. 
Jae-Hyeok està preocupat per les condicions d’allà, però 
ningú en el govern li fa cas. De sobte, un terratrèmol colpe-
ja el petit poble i causa explosions en la planta d’energia. 
La situació ràpidament desemboca en una incontrolable 
espiral de caos i destrucció, portant a tota la nació a entrar 
en pànic. Per a evitar un altre desastre nuclear, Jae-Hyeok 
i els seus col·laboradors tornen a la central nuclear. Amb: 
Kim Nam-gil, Kim Yeong-ae, Moon Jung-hee, Bae Gang-
yoo, Jeong Jin-yeong, Lee Kyoung-Young. 

6. The Road 
(John Hillcoat, Estats Units, 2009)

El planeta ha estat arrasat per un misteriós cataclisme 
i, enmig de la desolació, un pare i el seu fill es dirigeixen 
cap a la costa a la recerca d’un lloc segur on assentar-se. 
Durant el viatge es creuaran amb altres supervivents: uns 
s’han tornat bojos, uns altres s’han convertit en caníbals. 
Adaptació d’una novel·la de Cormac McCarthy. Amb: Viggo 
Mortensen, Kodi Smit-McPhee, Charlize Theron, Robert 
Duvall, Guy Pierce, Molly Parker, Michael K. Williams, 
Garret Dillahunt. 

7. The Sum of all Fears 
(Phil Alden Robinson, Estats Units, 2002)

L’any 1973, un caça israelià que transportava un míssil nu-
clear va ser abatut per l’enemic. Vint-i-nou anys després, 
un vell àrab troba el míssil semienterrat al Golan i li ven 
a un mercenari vinculat a uns potentats neonazis. Men-
trestant, hi ha un nou president rus que no inspira confi-
ança a la CIA. Amb: Ben Affleck, Morgan Freeman, James 
Cromwell, Live Schreiber, Bridget Moynaham, Alan Ba-
tes. 

Itinerari audiovisual 
15 sèries o pel·lícules sobre catàstrofes nuclears i dilemes mediambientals
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8. K-19: The Widowmaker 
(Kathryn Bigelow, Estats Units, 2002)

El Capità Mihhail Polenin, a més de comptar amb la confi-
ança i l’afecte dels seus homes, és considerat i respectat 
com el capità de submarins amb major experiència de la 
Marina soviètica. No obstant això, és destituït del coman
dament del K-19 perquè els seus superiors jutgen que no 
està en condicions de posar-lo a punt per a l’hora i data 
previstes. El seu substitut és el Capità Alexei Vostrikov 
(Harrison Ford), un oficial amb una voluntat de ferro, que 
aconsegueix que el K-19 emprengui la travessia exacta-
ment a l’hora programada: les 16.00 hores del dia 18 de 
juny de 1961. Inspirada en fets reals ocultats pel govern rus 
durant dècades. Amb: Harrison Ford, Liam Neeson, Peter 
Sarsgaard, Joss Ackland, John Shrapnel, Donal Sumpter. 

9. Erin Brockovich
(Steven Soderbergh, Estats Units, 2000)

Erin Brockovich és una mare soltera que aconsegueix un 
lloc de treball en un petit despatx d’advocats. La seva 
personalitat poc convencional farà que els seus comen-
çaments no siguin massa encoratjadors, però tot canvi-
arà quan decideixi investigar l’estrany cas d’uns clients 
que pateixen una sospitosa malaltia. Amb: Julia Roberts, 
Albert Finney, Aaron Eckhart, Peter Coyote, Marg Hel-
genberger, Cherry Jones. 

10. Kuroi ame
(Black Rain, Shôhei Imamura, Japó, 1989)

La pluja negra la constitueixen les partícules radioacti-
ves procedents de l’explosió de les bombes que els Estats 
Units va llançar sobre Hiroshima i Nagasaki. Basada en 
una famosa novel·la de Masuji Ibuse sobre la devastació 
causada per la bomba atòmica, “Pluja negra” relata les 
conseqüències de l’explosió atòmica a Hiroshima. La pel·lí-
cula se centra en la història d’una jove, Yasuko, que es va 
veure sorpresa per aquesta pluja radioactiva que va caure 
als voltants de la tristament cèlebre ciutat. Les possibles 
conseqüències del seu contacte amb la radiació han do-
nat lloc a una infinitat d’enraonies entre els pretendents de 
la jove: estarà malalta?, podrà tenir fills? La seva família 
rememora aquells dies infaustos, tractant de conjurar el 
perill que l’aguaita. Amb: Yoshiko Tanaka, Kazuo Kitamu-
ra, Etsuko Ichihara, Shoichi Ozawa, Norihei Miki, Keisuke 
Ishida, Hisako Hara, Masato Yamada, Takashi Miike.

11. Miracle Mile 
(Steve De Jarnatt, Estats Units, 1988)

Harry té una cita amb Julie, una jove cambrera d’un cafè de 
Miracle Mile. Han quedat a la sortida del treball d’aquesta, 
però Harry es queda adormit. A mitjanit es desperta i corre 
a buscar-la, però és tard. El telèfon públic situat a la sor-
tida del cafè comença a sonar i una angoixada veu adver-
teix a Harry d’un atac nuclear rus. Amb: Anthony Edwards, 
Mare Winningham, John Agar, Lou Hancock, Mykelti Wi-
lliamson, Kelly Jo Minter, Kurt Fuller, Denise Crosby, Ro-
bert DoQui, Brian Thompson.

12. Threads
(Mick Jackson, Regne Unit, 1984)

Popular producció de la BBC sobre un hipotètic atac nu-
clear a la ciutat de Sheffield (Anglaterra) i les seves con-
seqüències. Amb: Karen Meagher, Reece Dinsdale, David 
Brierly, Rita May, Nicholas Lane, Jane Hazlegrove.

13. Silkwood
(Mike Nichols, Estats Units, 1983)

Al·legat antinuclear basat en fets reals. En 1974, Karen 
Silkwood, treballadora i sindicalista d’una central nuclear 
d’Oklahoma, recull proves i indicis que demostren la ine-
ficàcia de les mesures de seguretat de la planta. Aquesta 
actitud l’enemistarà tant amb els seus companys de tre-
ball com amb els dirigents de la central. Amb: Meryl Stre-
ep, Kurt Russell, Cher, Craig T. Nelson, Fred Ward, Diana 
Scarwid, Ron Silver.

14. The China Syndrome
(James Bridges, Estats Units, 1979)

En fer un reportatge rutinari sobre el funcionament d’una 
central nuclear, una reportera de televisió i el seu fotògraf 
descobreixen un possible accident que pot posar en perill 
la seguretat de la planta i de la ciutat de Los Angeles. Amb: 
Michael Douglas, Jane Fonda, Jack Lemmon, Scott Brady, 
James Hampton, Peter Donat, Wilford Brimley.  

15. Gojira
(Godzilla, Ishirô Honda, Japó, 1954)

Les misterioses destruccions de vaixells al Pacífic provo-
quen el pànic. Els nadius d’una illa afirmen que el culpable 
és una criatura llegendària, Godzilla, un llangardaix mu-
tant convertit en un gegantesc monstre a causa d’unes ra-
diacions atòmiques. Godzilla es disposa a atacar les princi-
pals ciutats del Japó. Amb: Akira Takarada, Momoko Kôc-
hi, Akihiko Hirata, Toranosuke Ogawa, Takashi Shimura.
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Descarrega el material de premsa de l’espectacle
https://bit.ly/ElsNostresFills_Premsa

Marta Gil Polo
Directora i Traductora

Llicenciada en Direcció Escènica i Dramatúrgia per 
l’Institut del Teatre. Va completar la seva formació 
acadèmica al ITMF, Institut für Theater und Regie 
d’Hamburg (Alemanya). També ha completat la seva 
formació com a dramaturga a la Sala Beckett amb 
Martin Crimp i Paco Zarzoso.

A Alemania, ha dirigit Romeu und Julia de W. 
Shakespeare a l’Oldenburgisches Staatstheater; 
Die Geburtstagsfeier (La festa d’aniversari) de Harold 
Pinter al Schauspiel Köln, Colònia; Kälte (Fred) de 
Lars Norén al Schauspiel Köln i Dreier (Trio) de Jens 
Roselt al Thaia Theater d’Hamburg. Va ser nominada 
als premis Rolf Mares Preis per la direcció escènica de 
Chance, de J. Kosinsky.

A Barcelona ha dirigit altres espectacles on destaca 
La nostra mort de cada dia de Manuel de Pedrolo a la 
Sala Tallers del TNC, Escenes d’un matrimoni d’Ingmar 
Bergman al Teatre Akadèmia; Eileen Shakespeare de 
Fabrice Melquiot del Teatre Tantarantana, espectacle 
guanyador del segon premi del Certamen de directoras 
de escena de Torrejón de Ardoz, i exhibit al festival 
Impuls Braunschweig (Alemanya),

Actualment és directora escènica pel projecte musical 
de L’Auditori Cantània on ha dirigit amb altres directors 
textos de Sergi Belbel, Marta Buchaca, Pere Riera, i 
Joan Brossa.
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Isabelle Bres
Traductora i intèrpret

Al teatre, treballa amb directors com Marta Gil, Joan Ollé, Cristina 
Lügstenmann, Rafel Duran, Ester Nadal, Judith Pujol, Glòria Balañà, 
etc. (Hamlet és mort, Soldados de Salamina, Boris I, Salvatges, El 
ángel exterminador, El desencant…)

Últimament ha participat a Karen d’Ever Blanchet al Teatre Gaudí, 
a Sarab d’Albert Tola i a Per un sí o per un no de Nathalie Sarraute 
al Teatre Akadèmia. 

A televisió participa a diverses sèries i al programa L’illa del tresor 
de Joan Barrils i Joan Ollé.

Amb Beth Escudé i Gallés, funda la companyia Teatre Sur Mer, 
creant, entre d’altres, l’espectacle Cabaret Diabòlic. També 
constitueix la Cia Théâtre sur ottomane dedicada al teatre 
en francès (Petits crimes conjugaux d’E.E Schmit, La vénus au 
phacochère de Christian Simeon). Dobla regularment pel·lícules 
al francès, la seva llengua materna, i tradueix teatre del català al 
francès.
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Albert Pérez
Intèrpret

Amb una extensa carrera com a actor de teatre, cinema i televisió, 
comença amb Dancing de Helder Costa dirigit pel Mario Gas, amb 
qui col·laborá sovint: Golfus de Roma de Sondheim, Guys and Dolls 
de F.Loeser i A.Burrows, The Full Monty de T. McNally. 

Amb la directora Carme Portacelli col·labora al llarg de vint anys: 
Por menjar-se ànima de W.Fassbinder, Cara de foc de M. Von 
Mayenbourg, Retorn al desert de B-M. Koltés, Lear de E. Bond, 
Què va passar quan la Nora... de E. Jenlinek, Prometeo de Heiner 
Müller. Treballa també amb altres directors com Jordi Oriol, Pep 
Plà, Magda Puyo, Sergi Belbel o Lurdes Barba, entre d’altres. 

Participa regularment a pel·lícules i sèries: A la deriva de Ventura 
Pons, Reflections de Bryan Goeres, Pulseres Vermelles de Pau 
Freixas, La Riera, Cuéntame cómo pasó o Nit i dia.

Recentment, l’Albert ha estat nominat als XXIV Premis de la Crítica 
d’Arts Escèniques per la seva interpretació a M’hauríeu de pagar.
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Maria Pau Pigem
Intèrpret

En teatre destaca la seva participació a Per un sí o per un no de 
Nathalie Sarraute i direcció d’Elena Fortuny, Només una vegada 
escrita i dirigida per Marta Buchaca, Mata al teu alumne escrita 
i dirigida per Carles Mallol, Boys don’t cry de Victoria Spunzber 
i direcció de Glòria Balañà, Imatges Gelades de K.Smeds i 
direcció d’Alicia Gorina, Un lugar donde las cosas pasan de Daniel 
Veronese i direcció de Jorge Sánchez, La dona d’abans de Roland 
Schimmelpfennig i direcció de T. Sauerteig. 

En cinema ha participat a nombroses pel.lícules, com per exemple: 
No llores, vuela de Claudia Llosa, Elisa K i 53 dias de invierno de 
Judith Colell o Lo mejor de mí de Roser Aguilar. 

A televisió l’hem vista a Nit i Dia, Sin identidad, La Riera (durant 
7 temporades), Los misterios de Laura, Infidels o Los hombres de 
Paco.

https://bit.ly/ElsNostresFills_Premsa


Temporada 2021/22 / Els nostres fills/ 21

Descarrega el material de premsa de l’espectacle
https://bit.ly/ElsNostresFills_Premsa

Anna Tantaull
Espai escènic

Llicenciada en arquitectura a la ESTAB (UPC), es 
forma als cursos d’escenografia per a l’especacle i 
vestuari per a l’espetacle a l’escola Massana amb 
l’escenògrafa Meritxell Muñoz (2010-2011). Realitza 
jutament amb en Jordi Pal l’espai escènic i el vestuari 
de 20 de novembre a la Sala Atrium, nominada a dos 
Premis Butaca (2011). A partir de 2013 col·labora amb 
l’Oscar Merino fent l’espai d’Àlies Gospodin, estrenada 
a la sala Beckett, Babet cuina a tres veus, estrenada al 
Círcol Maldà, Meitat i Meitat, estrenada a Can Gassol 
(Mataró) i Shakespeare on the beat, estrenada dins el 
Festival Grec al teatre del CCCB (2014). 

En solitari fa sota la direcció d’en Carles Mallol l’espai 
escènic de Només un anunci, Ciutat, estrenada a 
Figueres (2015) i Mata el teu alumne. El 2015 Caixes, 
dirigida per la Montse Rodriguez a la Sala Flyhard, 
La podrida, dirigida per la Carla Torres al Teatre 

Tantarantana (2015). El 2016 fa l’espai de Les males 
persones de Parking Shakespeare, dirigida per en 
Carles Mallol, El niño de la tele per a la Sala Flyhard i 
Broken Heart History, dirigida per la Saara Turunen a 
la Sala Atrium, nominada a millor espectacle de petit 
format als Premis butaca 2016. L’any 2017 estrena amb 
la Cia. La peleona Deixalles, dirigida per Carla Torres al 
Teatre Eòlia, fa l’espai escènic per a Acluca, espectacle 
infantil musical, i participa al taller de tercer de 
l’Institut del Teatre dirigit per en Raimon Molins. El 
2018 estrena A.K.A a la Sala Flyhard, guanyadora de 
4 Premis Butaca i dos Premis Max, Estat decepció 
a la Sala Flyhard, i Artaban, la llegenda del quart rei 
mag al Teatre Condal, dirigida per en Marc Angelet. 
També s’ha encarregat de l’escenografia de Winnipeg 
al Teatre Akadèmia, dirigida per Norbert Martínez; 
Ramon a la Sala Atrium, dirigida per Mar Monegal; 
Sandra a la Sala Beckett, dirigida per Daniela Feixas; 
La vida pornogràfica a la Sala Flyhard, de Carles Mallol 
i dirigida per Gorka Lasaosa o El corredor de karts a la 
Sala Beckett, dirigida per Marc Artigau. 

Mª del Mar Grañena
Vestuari

Escultora de formació, s’encarrega del disseny 
i confecció de vestuari per a diferents tipus 
d’esdeveniments culturals i festius, dinamitzacions 
teatrals i recreacions històriques (juntament amb Puça 
Espectacles). Ha treballat en el món de l’espectacle 
aproximant-s’hi des de la construcció d’imaginària 

(complements i artefactes) i proposant el vestuari 
de diferents espectacles de carrer i de projectes 
publicitaris.

Ha col·laborat també amb el vestuari d’esdeveniments 
de Nadal (cavalcades i rues) i d’espectacles dins 
d’aquestes festivitats com Benviguda màgia (Plaça 
Catalunya, Barcelona). S’ha encarregat del figurinisme 
de l’obra de teatre Winnipeg, també al Teatre Akadèmia.

Nacho López
Espai sonor

Compta amb 29 anys d’experiència al món de la 
música, el circ i la dinamització socio-cultural. Ha 
fet la producció artística i l’organització del projecte 
Petitet i l’orquestra simfònica de Rumba del Raval, 
amb un concert al Gran Teatre del Liceu (2018). Ha 
fet la direcció musical dels espectacles: Pals (Cia. 
Ciclicus, 2015) pel Festival Grec, Petita Història d’un 
gran paisatge (Cia Ciclicus, 2017), Freqs (Cia. Freqs, 
2018), A Boca da Terra (amb l’escriptor Manuel Rivas, 
2019) i Rústico (Cia Barnabó, Brasil, 2019). 

Amb el grup Circonautas ha fet la direcció musical de 
diverses gales i espectacles inaugurals com el Circ de 

Montgat (2009-2011), el Pallassòdrom de Vila-Seca 
(2010), l’Homenatge a Joan Busquets (Vallromanes 
2010), l’Espectacle Aeri de la Pineda (2011), el Cabaret 
de presentació de La Central de Circ (2011), la direcció 
musical de la gala del festival “Per Amor al’Hart” 
(2012 i 2013), el combinat internacional de circ La 
Mercè, Globus (2013 i 2019), l’espectacle inaugural 
Reus Capital de la Cultura Catalana (2017) i el Cabaret 
Trapezi de la Fira Trapezi de Reus (2017-2019). També 
ha sigut cap tècnic del teatre de Vallromanes (2013- 
2016), tècnic de gravació i mescles, tècnic als estudis 
Koryland de Barcelona (2015-2018), tècnic de so i 
llums dels espectacles Cíclicus i Pals (Cia. Cíclicus), 
Freqs i Tulpa (Cia. Freqs), tècnic de so en directe dels 
grups Morosito, Petitet y su Orquesta, El Sebas (2016-
2018). Com a músic i clown també ha treballat a circs 
nacionals i internacionals. 

https://bit.ly/ElsNostresFills_Premsa


Temporada 2021/22 / Els nostres fills/ 22

Descarrega el material de premsa de l’espectacle
https://bit.ly/ElsNostresFills_Premsa

Lluís Serra
Il·luminació

Tècnic Superior en Instal·lacions Electrotècniques i 
graduat en Disseny d’Il·luminació Escènica a l’Escola 
Taller de Tecnologia de l’Espectacle (TTE). 

Comença la seva vida laboral realitzant càlculs 
lumínics per a diferents empreses relacionades amb 
la il·luminació arquitectural i més tard s’especialitza en 
el sector de les arts escèniques. 

Va ser membre de la primera generació d’Els 
malnascuts, plataforma de teatre jove de la Sala 
Beckett de Barcelona on va començar la seva carrera 
com a il·luminador teatral. Des d’aleshores que ha estat 
compaginant la feina de tècnic de llums i d’il·luminador 
teatral. 

Ha estat cap tècnic de Bohèmia’s Produccions, 
Tanaka Teatre, la Nau Ivanow i actualment del Teatre 
Akadèmia. També ha realitzat assistències al Liceu, 

Festival Grec, Teatre Zorrilla de Badalona i Teatre 
Eòlia, entre d’altres. 

Com il·luminador d’espectacles teatrals i dansa ha 
treballat per a diferents companyies i productores: 
Bohemia’s produccions, Brodas Bros, Hand Made 
Dance, Col·lectiu la Santa, Cia. En companyia Estranya, 
Les Antonietes, Moreno Ensemble Project (MEp), Els 
Pirates Teatre, entre d’altres. 

A partir de la temporada 2019-20 realitza tots els 
dissenys d’il·luminació de les produccions pròpies del 
Teatre Akadèmia, entre elles Què va passar amb Bette 
Davs i Joan Crawford? (Guido Torlonia, 2019), L’home de 
la flor als llavis i... (Mario Gas, 2020), Per un sí o per un no 
(Elena Fortuny, 2020), La Nit (Moreno Bernardi, 2020), 
Radionit (Moreno Bernardi, 2020), L’olor eixordadora 
del blanc (2021) i Red (2021-2022). 

També ha estat nominat als Premis de la Crítica 2016 
pel disseny d’il·luminació de Ciara i als Premis Butaca 
2021 per L’olor eixordadora del blanc, muntatges 
estrenats el 2015 i 2021 al Teatre Akadèmia. 

Clara Guixé i Viedma
Audiovisual

Va estudiar audiovisuals, però per una necessitat 
personal d’allunyar-se de l’audiovisual formal, va 
formar-se en audiovisuals per a arts escèniques a un 
curs que oferia l’Agrupación Señor Serrano a l’escola 

Cifo de l’Hospitalet, juntament amb l’Institut de Teatre. 
Després va formar-se en espectacles i performance 
amb la Fundació Èpica de La Fura dels Baus.

En l’àmbit de projectes escènics, ha format part 
de l’equip creatiu i tècnic audiovisual de Winnipeg. 
Actualment, prepara projectes propis dins de la 
companyia Momas.

Albert Massanas
Ajudant de direcció

Llicenciat en Direcció Escènica i Dramatúrgia per 
l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i en 
Història de l’Art per la Universitat de Girona. Postgrau 
en Gestió i Producció d’Espectacles en Viu (UB-IL3).

Com a director ha realitzat els muntatges Nit de 
Musicals (2009); La Nit just abans dels boscos, de 
Bernard-Marie Koltès (2009); Pierrot!, adaptació 
escènica de “Pierrot Lunaire” Op.21 de Schoenberg 
(2010); Escritos desde el fuego (Accèssit especial Beca 
Desperta 2011) ; Pere i el Llop, de S. Prokofiev (2012-17) 
i Acluca els ulls. A la recerca de les paraules boniques 
(2016). 

Ha treballat d’ajudant de direcció amb Moisès Maicas 
a Viatge a Califòrnia, de Toni Cabré (2007); El Mariner, 
de Pessoa (2007); El Gran Inquisidor, de Dostoievsky 
(2008); Iglú, de Toni Cabré (2008); Cadira, d’Edward 
Bond (2010); Carta als actors, Valère Novarina (2012); 
Àlies Gospodin, de Philipp Löhle (2013); El Drac d’Or, de 
Roland Schimmelpfenning (2014); Psicosi de les 4.48, 
de Sarah Kane (2015); Shaking Shakespeare (2015) i 
Una vida al teatre, de David Mamet (2016).
 
Des de l’any 2016 col·labora habitualment amb La Puça 
Espectacles com a director i director arístic.
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Ôscar García Recuenco
Direcció de producció

Llicenciat per la Universitat de Barcelona en Història 
de l’Art i especialitzat en arts escèniques a l’Institut 
del Teatre. Complementa la seva formació escènica a 
l’AIET dirigida per Ricard Salvat, a l’Escola de Teatre 
l’Escala i al Col·legi de Teatre. 

Ha alternat la interpretació amb la direcció i la 
producció. Ha estat el responsable de la producció 
executiva de Pèndols d´aigua dirigida per Xavier 
Albertí, Els set contra Tebes i Antígona dirigida per 
Hadi Kurich (Jove Teatre Regina), Solidus dirigida per 
Antonio Morcillo i al 2020 director de producció de 
Winnipeg, dirigida per Norbert Martínez i estrenada 
al Teatre Akadèmia dins del Festival Grec 2020 de 
Barcelona. 

Sobre l’escena ha treballat com actor a El Rey Mago 
d’Elena Garro, participant a l´Encuentro Internacional 
de Escuelas Superiores de Teatro realitzat a Mèxic al 

1999. Amb El genoll de Xavier Giménez, Dr. Faustus 
encèn els llums de Gertrude Stein, Tota una senyora de 
Montserrat Cornet (Teatre Goya) o Los niños de Morelia 
de Víctor Hugo Rascón Banda i dirigida per Mauricio 
Jiménez, presentant-se aquesta última a Morelia, 
Mèxic DF, Monterrey, Querétaro, Madrid i Barcelona 
(Sala Muntaner). 

Al 2002 va treballar en el curtmetratge Baldosas, i un 
any després Ouija es va convertir en la seva primera 
experiència en llargmetratges per a cinema estrenada 
al Festival de Cinema de Sitges. Va debutar en la 
direcció escènica en l’any 2000 amb la Cia. La Jarra Azul, 
des de llavors ha dirigit espectacles com La señora en 
su balcón o 3,2,1...ZERO, entre altres. Draps Bruts, Todo 
el cielo está en Hijate i Bangkok han contat amb ell com 
ajudant de direcció, aquesta última en coproducció 
entre la Sala Villarroel, el Centro Dramático Nacional 
i el Festival Grec 2015 de Barcelona.

Bety Fortuny
Ajudant de producció

Fotògrafa freelance. Graduada en fotografia a l’Escola 
de Fotografia de Terrassa (Actual CITM), el 1999. Com 
a projecte final autorretrats: “El mocador i la seva 
màgia”.

Ha treballat com a gestora cultural en projectes 
culturals i socials com la Nau Bostik, Nau Ivanow, 
Espai30, Mostra de Curtmetratges Dr.Mabuse i 
l’Associació Espanyola Contra el Càncer.

Treballs personals que han estat exposats en diversos 
espais: “Toda una vida”, “Diari protèsic”, “O balanço do 
mar”, “Cares de Barcelona” (amb Annette Stoessel), 
“El mocador i la seva màgia”.

Cristina Raso
Fotografies promocionals

Estudia Producció Audiovisual al Jesuïtes de Sarrià i 
comença a treballar en el departament de producció 
de diferents projectes audiovisuals, llargmetratges 
com, Baztan, Proyecto Lázaro, entre altes produccions 

de spots publicitaris i videoclips. També assisteix com 
a Jurat Jove al Festival de Cinema de San Sebastián, 
el de Gijón i al Mecal de Barcelona. Continua la seva 
experiència professional en el departament de 
producció, però d’esdeveniments culturals, com el 
Nadal a Plaça Catalunya, el Circorts, L’Altre Festival, 
Món Llibre Primavera Republicana.
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