
És just portar un fill en aquest
món tan convuls? Aquest és un
dels principals dubtes que es plan-
teja la parella protagonista (Pau
Roca i Carlona Olcina) del muntatge
Pulmons, de la companyia Sixto
Paz Produccions. 

El considerat com un dels fenò-
mens teatrals de l’any arriba, aquest
cap de setmana, al Teatre de l’Au-

rora d’Igualada avalat pel públic i la
crítica. El muntatge, que la setma-
na passada es va poder veure a la
Sala Petita del teatre Kursaal de
Manresa, fa una radiografia de les
inquietuds d’una parella davant el
dilema de tenir un fill. Els televi-
sius Pau Roca i Carlota Olcina in-
terpreten uns joves preocupats pel
medi ambient, la superpoblació
del planeta i l’escassetat de recur-
sos naturals. En una època de can-
vi climàtic, amenaces terroristes i
crisi econòmica discuteixen sobre
si és lícit i sostenible portar un fill a
aquest món.

Pulmons, del dramaturg anglès
Duncan Macmillan, és també el re-
trat d’una generació, la de les in-

certeses. Es tracta d’una història d’a-
mor amb molt d’humor i molta
tendresa, que ha emocionat els
milers d’espectadors que ja l’han
vista a tot a món.

La qüestió sobre la conveniència
o no d’engendrar una nova vida
acaba conduint els protagonistes
cap a una profunda reflexió sobre
els valors, les relacions, les expec-
tatives de futur i el compromís amb
el món i amb nosaltres mateixos. El
muntatge, dirigit per Marilia Sam-
per i amb traducció de Carme Ca-
macho, converteix el públic en par-
tícip de la intimitat de la parella pro-
tagonista i acaba compartint amb
ells els seus dubtes i les seves an-
goixes. 

Q. C. | MANRESA

El reeixit muntatge teatral fa un retrat de la generació de les incerteses
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Exposicions d’Entrada

Igualada veu «Pulmons»

TEATRE MÒBIL
Dissabte, a les 17.30 h. La com-

panyia bagenca Teatre Mòbil presen-
ta aquest cap de setmana a Artés el
quinzè espectacle de la seva carrera,
Sense solta. Un concert, un rodatge i
una llegenda irlandesa són alguns
dels esquetxos que protagonitzen
els tres integrants de Teatre Mòbil.
Sense solta va rebre el Premi al Mi-
llor Espectacle a la Mostra d’Igualada
del 2013. Amb motiu de la celebra-
ció del 30è aniversari de la compan-
yia a dalt dels escenaris, hi haurà xo-
colatada i cava d’Artium dedicat. Ar-
tés (sala Dos de Gener, Cal Sitjes)

EL LLIBRE VERMELL
Diumenge, a les 19 h. Els músics

Carles Viarnés i Pep Massana  porta-
ran a Monistrol El Llibre Vermell de
Montserrat. El treball, publicat fa un
any, es basa en les deu composicions
vocals de què consta el Cançoner
Montserratí del Llibre Vermell de
Montserrat, còdex manuscrit del se-
gle XIV. L’espectacle és la quarta
proposta artística del cicle Racons.
Monistrol de Montserrat (plaça de
l’Església de Sant Pere). Entrada:
gratuïta

MESSENGERS
Dissabte, a les 21 h. En el marc

de la Fira de Sant Miquel de Santpe-
dor, la sala Cal Llovet acull aquest
dissabte un concert dels Barcelona
Gospel Messengers. El cor, dirigit pel
pianista i compositor manresà Ra-
mon Escalé, ja té dos treballs disco-
gràfics i un potent directe que viatja
més enllà del gospel amb pinzella-
des de rhythm and blues, pop i funk.
El grup barceloní té a les seves files
els bagencs Laia Badrenas i David
Repullés. Santpedor (Cal Llovet).
Entrades: 14 euros, anticipades
10 euros 

LEXUS
Diumenge, a les 19 h. El grup Le-

xus porta el concert del seu desè
aniversari a Fals. El grup repassarà
en format acústic les cançons més
conegudes de la seva dilatada car-
rera discogràfica al costat d’altres te-
mes no tan populars, però 
que la banda vol recuperar en aques-
ta efemèride. Els concerts amb te-
mes dels seus quatre treballs culmi-
naran amb un disc recopilatori a final
d’any. Fals (Casal de Fals). Entra-
des: 5 euros









MÉS PROPOSTES

Pau Roca i Carlota Olcina protagonitzen el muntatge d’èxit

IMATGE PROMOCIONAL

PONT DE VILOMARA

Nova temporada de balls al Centre Cívic
Dissabte 27 de setembre 

a partir de les 22.30 h actuació de

JORDI BRUCH
Bona música, bon ambient i també 1 COPA DE CAVA 

com a obsequi de benvinguda a tothom

Us hi esperem!!!

L’ESPECTACLE

Lloc: Teatre de l’Aurora d’Igualada. Dies:
divendres i dissabte, a les 21 h, i diumenge, a
les 19 h. Entrades: 15 euros i 12 euros, amb
els descomptes habituals Direcció: Marilia
Samper Intèrprets: Pau Roca i Carlota Olcina

«Pulmons»


