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ELS AUTORS 
 
Aleix Fauró 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isis Martín 
 

 

Actor, dramaturg i director format a La Casona i a 
l’Escola Superior d’Art Dramàtic Eòlia. Debuta com 
a dramaturg i director amb Diòptria. És membre 
fundador i codirector de la Companyia La Virgueria, 
sota el paraigua de la qual ha escrit i dirigit 180º de 
cel (Tantarantana, 2012), L’hivern al cos (Tantaran-
tana, 2011) i Si avui és diumenge demà és dijous 
(Versus Teatre, 2010). Paisaje sin casas de Pablo 
Ley (Plataforma I+D, 2012, i Teatre Lliure, 2013) és 
el primer text que ha dirigit sense ser-ne l'autor. 
Com a ajudant de direcció, ha treballat al costat de 
Pablo Ley i Josep Galindo a La maternitat d’Elna 
(Temporada Alta, 2008, i Teatre Capitol, 2009) i La 
ruta blava (Teatre Romea – Grec’09), així com al 
costat de Roger Bernat amb l’espectacle Domini 
públic (Teatre Lliure, 2008).  
 

Formada com a actriu a Nancy Tuñon i a l’Escola 
Superior d’Art Dramàtic Eòlia. Membre fundadora i 
codirectora de la Companyia La Virgueria, ha 
participat en tots els projectes que s’hi han 
desenvolupat. En el més recent, Paisaje sin casas, 
ha fet d’ajudant de direcció. En totes les altres obres 
ha compaginat la dramatúrgia i la interpretació: 
180º de cel, L’hivern al cos, Si avui és diumenge 
demà és dijous i Diòptria. També ha actuat a Zero, 
amb dramatúrgia de Pep Pla i l’Albert Boronat 
(Teatre Lliure-Grec’12 i La Seca, 2012), i Anthropos, 
també de Pep Pla (Teatre Alegria, 2010). Com a 
ajudant de direcció, ha participat a Elvis&Whitney 
de Pau Roca, The Guarry Men Show de Pau Roca, 
El diable enamorat de Pablo Ley  i a Banal Sessions 
of Fedra de Pau Miró, amb qui també col·labora a 
Hasta aquí puedo leer. 



SINOPSI 
 
Un home vestit dins una banyera fumejant. Un altre home l’apunta amb una arma i es pregunta si 
prement el gallet no deixarà un món més just. Una dona que fa més preguntes de les necessàries. 
Algú està a punt d’arribar. 
“Mai no arribaràs a saber el que estàs a punt de trencar. Quant pesa el teu dolor? Quanta estona 
trigaràs a ofegar la culpa?” 
El pes del plom. Un viatge poètic, a manera de thriller, per la indústria de les armes. 

 

 
 
 

FITXA ARTÍSTICA     Assessora de moviment: Mar Medina 
       Disseny gràfic: Oscar Llobet 
Autoria i direcció: Aleix Fauró i Isis Martín Fotografia: Anna Miralles 
       Comunicació: Neus Molina  
Intèrprets: Carles Gilabert, Patrícia Bargalló, Producció executiva: Laura Mihon 
Isak Férriz i Marina Fita    Agraïments: Xavier Alcalde i Tica Font (ICIP), 
       Jordi Armadans (FundiPau), Pere Ortega (JM De-  
Espai escènic i vídeo: Ian Gehlhaar (Blue  làs), FIARE, Tir Esportiu de Barcelona, La Per- 
Bearded Lady)     la29, Berta Riera, Pablo Ley, Carles Fauró, Cia 
Vestuari: Mireia Farré    Almaradas, Elena Martín, Anna Gonzalvo, Daniel 
Disseny de llums: Anna Espunya   Cuello, Vanessa Margó i Xavier Castellet. 
Espai sonor: Cesc X. Mor (AiMama!)  Durada: 1h30m 
 

Una producció de La Virgueria 
Amb la col·laboració de Blue Bearded Lady, AiMama!, Estudio Maravillas i Las 
producciones de Rupert 

              
 



 

PRESENTACIÓ  
 

"Cartago va fer tres guerres. 
Era poderosa encara després de la primera; 

era habitable després de la segona; 
no hi va haver manera de trobar-la després de la tercera." 

Bertolt Brecht 
 

Ha passat més d’un any des que vam decidir escriure sobre el món de les armes. Ha estat 
un procés llarg i difícil de digerir que ens ha anat mostrant un univers pervers, d’interessos 
foscos i de permissivitat institucional i apatia social que fa esfereir. Per què no vam 
escriure un text sobre les guerres? Per què no la història d’en Julius, un extraficant d’armes 
que avui treballa en contra dels conflictes bèl·lics a Intermón-Oxfam? O per què no 
escriure la història d’en Lucien, un nen soldat que relata, en la seva biografia, uns fets que 
haurien de ser suficients per abolir l’ús actual de les armes i avergonyir-nos de formar part 
de l’espècie humana? 
Senzillament perquè, després de plorar i digerir llibres i documentals, entrevistes amb 
especialistes i converses d’allò més interessants (gràcies Jordi Armadans, Tica Font, Pere 
Ortega i Xavier Alcalde, per citar-ne alguns), vam detectar un element comú en tot plegat 
que ens va cridar especialment l’atenció: la indústria. La indústria militar, armamentista. 
Un complex entramat d’interessos econòmics, farcit de falsos mites i mitges veritats i 
envoltat de poder, que desperta una pregunta de la qual saber la resposta és la clau per 
canviar tantes coses: qui són les persones que es beneficien dels conflictes armats? 
Acostar-nos a la resposta d’una pregunta com aquesta és una labor apassionant  i quasi 
periodística. Un repte convertir-la en una història envoltada de sensacions, carregada 
d’emocions i dotada d’una estructura dramàtica dinàmica que, gairebé sense adonar-nos-
en, ens ha conduït al gènere del thriller. I aquí resideix un dels objectius de La Virgueria: 
fer viatjar l’espectador per les nostres històries, per la nostra poesia, i establir un debat 
artístic i social amb aquells que ens acompanyin, ja des dels primers passos de la 
dramatúrgia. 
 
El pes del plom és una història de quatre personatges que viuen les seves vides, que 
s’estimen i s’odien, que tenen pors i inseguretats, que ploren, que ballen, que riuen, que 
criden, que follen... Quatre personatges que ens pregunten, a cada gest i a cada paraula, 
quina és la nostra responsabilitat en tot plegat. Quant pesa la nostra culpa?  
Isis Martín i Aleix Fauró 
 

 
 
PROPER ESPECTACLE 
 
Del 14/05/14 al 15/06/14 
Pulmons 
de Duncan Macmillan 
Traducció de Carme Camacho. Direcció: 
Marilia Samper 
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