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CRÍTIQUES

“Un espectáculo para disfrutar con un gran texto
y unas buenas interpretaciones, y para reflexionar
sobre el sentido de
la vida.”
Magí Camps
CRÍTIC LA VANGUARDIA

“Els nostres fills és honesta, ambivalent, complexa,
perspicaç i sobretot, molt humana. L’excel·lent
feina de direcció de la Marta Gil és palpable en el
moviment, la mirada, el gest i l’energia de la Maria
Pau Pigem, l’Albert Pérez i l’Isabelle Bres. Una obra
que ens toca a tots.”
Violeta Julbe

CRÍTICA EL TEMPS DE LES ARTS

A PROPÒSIT DEL TEXT

“L’obra de Kirkwood, que abraça aspectes
humorístics i nacionals, afila la base d’una tragèdia
grega amb opcions personals estretament lligades a
les realitats sociopolítiques.”
Clare Brennan

Jesse Green
THE NEW YORK TIMES
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“The Children resulta un gran èxit com
a eco-thriller”
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THE GUARDIAN

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.
Una parella de físics nuclears ja jubilats,
després de la catàstrofe ocasionada per un
terratrèmol a la central nuclear on treballaven, abandonen la seva casa per refugiar-se en una petita cabana situada a 15 o
20 quilòmetres de la zona prohibida. El seu
nou dia a dia es veurà alterat per l’arribada d’una antiga companya de treball.
Els nostres fills, inspirada en la catàstrofe de Fukushima de 2011, es va estrenar el
2016 al Royal Court de Londres i el 2019 al
Teatre Kamikaze de Madrid. Lucy Kirkwook, de
38 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?
L’escriptura de Lucy Kirkwood és viva, actual i reflecteix amb intel·ligència i talent els debats de l’ésser i de la societat.

“Els nostres fills” per mi és una
comèdia nuclear intel·ligent amb
uns quants ingredients de thriller
psicològic, una curiosa barreja
d’aquests dos gèneres que ens
força a mirar el buit de l’existència
humana amb un somriure
congelat. Una comèdia britànica
de te amb llet que dispara a
tres vells amics en plena crisi
existencial i entorn apocalític.
El tema bàsic de l’obra és
arreglar allò que hem fet malmès,
el planeta, les relacions, els
fills i els nets. L’autora ens
obliga moralment a assumir
responsabilitats malgrat tenir
la sensació que és massa tard
per tot.

Marta Gil Polo
DIRECTORA DE L’ESPECTACLE
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Escènicament, m’interessa molt
aquest caos apocalíptic, aquesta
decrepitud tan irremeiable,
és bell observar com els
personatges s’ennueguen en
aquesta gran crisi.”
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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 Alemanya, ha dirigit “Romeu und Julia”
de W. Shakespeare al Oldenburgisches Staatstheater; “Die
Geburtstagsfeier” (La festa d’aniversari) de Harold Pinter
al Schauspiel Köln, Colonia ; “Kälte” (Fred) de Lars
Norén al Schauspiel Köln i “Dreier” (Trio) de Jens Roselt
al Thalia Theater d’Hamburg; Va ser nominada als premis
Rolf Mares Preis per la direcció escènica de “Chance” 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 Akademia; “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.

REPARTIMENT

ISABELLE
BRES
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Al teatre, treballa amb directors com Joan Ollé, Cristina Lügstenmann, Rafel Duran, Ester Nadal, Judith Pujol,
Glòria Balañà, etc. (Hamlet és mort, Soldados de Salamina,
Boris I, Salvatges, El angel 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 la televisió participa en diverses sèries i en el 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 fonda 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 va traduir teatre del català
al francès.

REPARTIMENT

ALBERT
PÉREZ
Llarga trajectòria d’aquest actor recentment nominat als
Premis Butaca per la seva interpretació a l’obra: M’hauríeu de pagar de Jordi Prat i Coll.
Ha participat en més de 60 muntatges teatrals entre ells
Els Jocs Florals de Can Prosa (Rusiñol) al TNC, La Rambla
de les floristes (Sagarra), Les Noces de Figaro (Beaumarchais), Professor Bernhardi (Schnitzler), Krum (Levi), Dos
bandoleras (Lope de Vega), L´Encarregat (Pinter), Baixos
fons (Gorki), Barcelona mapa d´ombres (Cunillé), La nostra
classe (Slobodzianek), L´Auca del Sr. Esteve (Rossinyol),
Ricard II (Shakespeare)...També als musicals Guys and
Dolls, Golfus de Roma, Fairy, Dancing o Full Monty.
Ha treballat amb directores i directors com Carme Portacelli, Jordi Prat i Coll, Xavier Albertí, Lourdes Barba,
Magda Puyo, Xico Massó, Joan Oller, Mario Gas, Sergi Belbel, Jordi Oriol, Natalia Menéndez, Lluís Homar o Sílvia
Munt entre d’altres.
A la televisió l´hem vist a sèries com Nit i dia, La Riera, Polseres Vermelles, Àngels i Sants, Porca Miseria,
Crims, Sitges, Secrets de família, Poble Nou, El Comisario, Aida, Cuéntame como pasó sota les ordres de
Jordi Frades, Eduard Cortés, Pau Freixa, Jordi Roure,o
Joel Joan.
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Al cinema ha participat en produccions nacionals i internacionals. Mirage, Durante la tormenta, La sombra de la
ley, A la deriva, Cut Run, La educación de las hadas, Lilli the witch, El Perfume, Pleure pas Germaine, La ciudad
de los Prodigios... amb directors com Mario Camus, Ventura Pons, Oriol Paulo, Tom Tykwer, José Luis Cuerda, Alain
D´Halleux, Lluis Danés o Harald Sicheritz.

REPARTIMENT

MARIA PAU
PIGEM
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En teatre destaca la seva participació a 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, Per un sí o per un no de Nathalie Sarraute i direcció de l’Elena Fortuny. Al cine ha
participat en nombroses pel.lícules, de les que destaquem
No llores, vuela de Claudia Llosa, Elisa K i 53 dias de
invierno de Judith Colell, Lo mejor de mi de Roser Aguilar. A la televisió l’hem vist a Nit I Dia, Sin identidad,
La Riera (7 temporades), Los misterios de Laura, Infidels,
Los hombres de Paco, etc

DRAMATÚRGIA

LUCY
KIRKWOOD
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Reconeguda dramaturga i guionista britànica, té moltes
obres estrenades i premiades. Chimerica es va estrenar en
el Almeida Theatre de Londres al 2013 i va guanyar els
premis Critics’Circle, Evening Standard i Olivier a la
Millor Obra Revelació i el Premi Susan Smith Blackburn a
la Millor obra en anglés escrita per una dona. Ha escrit,
en d’altres, NSFW (Royal Court, 2012); Small hours (coescrita amb Ed Hime; Hampstead Theatre, 2011); La bella i la
bèstia (amb Katie Mitchell, Teatro Nacional, 2010); Bloody
Wimmin, com a part de Women, Power and Politics (Tricycle Theatre, 2010); it felt empty when the heart went at
first but it is alright now (Clean Break en el Teatro
Arcola, 2009; guanyadora del Premi John Whiting); Hedda
(Gate Theatre, 2008) i Tinderbox (Bush Theatre, 2008). Per
televisió ha escrit la sèrie Skins de la cadena britànica
E4 (2007-13) i The Smoke (Kudos / Sky One, 2014). També ha
estat coguanyadora del premi Lee Berwin en la seva primera
edició, dissenyat per promoure l’art de la dramatúrgia en
el Regne Unit i Estats Units.

PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ

PUÇA
ESPECTACLES
Puça Espectacles és una empresa dedicada a la consultoria
artística, a la gestió i prestació de serveis artístics,
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 Busquets Portero.
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Partint d’un profund coneixement del mercat i treballant
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 Winnipeg, el vaixell de Neruda, juntament amb la
companyia La Jarra Azul i el Festival Grec 2020 de Barcelona. Es va poder veure en temporada al teatre Akadèmia i
ha girat per desenes de municipis dins i fora de Catalunya. També ha coproduït Artaban, el quart rei mag, que es va
poder veure al Onyryc-Teatre Condal, i és responsable de
la direcció artística del festival Circorts.

TEASER
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HTTPS://YOUTU.
BE/63B60W8CSHS

CONTACTE I CONTRACTACIÓ

PUÇA ESPECTACLES SL
C. BISCAIA 394,
BARCELONA, 08027
933 401 406
617 129 765
bety@lapusa.com
oscar@lapusa.com

UNA COPRODUCCIÓ DE

