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Teatre

La Seca 
Fins al 5 de gener
 
La nostra societat parla molt de 
l’amor i poc o res de la mort, com 
si ignorar-la la destruís. No ens 
eduquen per mirar-la cara a cara. 
I justament això és el que proposa 
Wadji Mouawad a Pacamambo, 
l’autor del celebrat Incendis. Tot i 
conservar el sentit tràgic de 
l’existència, la idea del viatge i de 
la sensibilitat cap a l’altre, 
Pacamambo no té, ni molt menys, 
l’èpica d’Incendis, ni ho pretén. És 
un conte adreçat tant als adults, 
com als adolescents on Mouawad 
barreja amb saviesa l’amor i la 
mort en una història fantàstica 
protagonitzada per una nena i un 
gos. Un conte optimista amb molt 
polsim de tendresa que explica la 
història de Julie, la nena que 
s’amaga amb el cadàver de la 

seva estimada àvia tot esperant 
que vingui la mort per dir-li unes 
quantes coses. El text té el nivell 
literari que vam descobrir 
anteriorment però busca un 
destinatari més ingenu. L’autor 
planteja un joc teatral força difícil 
per relligar el món adult: el somni 
d’una societat on “els uns són els 
altres”, amb el de la nena: 
imaginatiu, juganer, 
incomprensible per als adults. La 
presència del gos, interpretat per 
un actor no és baladí.

La posada en escena està força 
ben resolta, però no tant la 
direcció d’actors. La 
protagonista, Marta Parramon, 
resulta convincent en les 
expressions més vitals però 
menys quan ha d’involucrar-se en 
la seva ficció. En tot cas, és una 
funció recomanable per apropar-
nos una mica al significat de la 
mort i el valor de l’amor com allò 
indestructible. –S.F.

Ateneu Popular de Nou Barris 
Fins al 12 de gener
 
Si no existís el Circ d’Hivern, no sé 
on podrien mostrar la seva obra 
els artistes d’aquí que marxen 
cada any a formar-se a 
l’estranger. Tenim Tàrrega, sí, 
però és ‘només’ una fira que, pel 
que podem comprovar, té molt 
poca incidència en les 
programacions barcelonines de 
temporada. El cas és que Aaart!, 
la 18a aposta de l’Ateneu Popular 
de Nou Barris, ens permet veure 
alguns d’aquests talents, com 
Irene Estradé o Sergio González, 
sumats al de Jonathan Frau, 
Nacho Flores i Carlos Lima, 
creadors, tots, d’un espectacle 
darrere del qual hi ha una gran 
idea eficaçment materialitzada. 

D’entrada, la intenció és 
interpretar des del circ grans 
quadres de la història de l’art, des 
d’un evident Estudi de les 
proporcions del cos humà de Da 
Vinci amb roda cyr fins al 
complicat El poeta d’Egon Schiele 
a través de les contorsions del cos.
 El millor de l’espectacle són els 
números. Tots els artistes tenen el 
seu moment, la seva mirada a 
l’art. I en l’última entrada 
interpreten El diamant somriu al 
capvespre, de Miró, de manera 
brillant, tot i que també sempre 
des de la individualitat. El 
problema apareix quan volen 
vestir l’espectacle, és a dir, posar-
li una dramatúrgia. Comença bé, 
amb els cinc personatges perduts 
en un museu, però aviat cau pel 
seu propi pes. I necessiten un 
punt de comicitat, que busquen 
sense gaire traça. –A.G.

Pacamambo

Aaart!

Carlota Olcina i Pau Roca són 
Home i Dona, els dos 
protagonistes sense nom de 
Pulmons, l’atrevida obra, 
almenys formalment, del jove 
dramaturg britànic Duncan 
MacMillan, que arriba a la Sala 
Beckett. Parlem amb ell per 
saber més coses de la peça i de 
la seva història. 
 
Qui són els dos protagonistes 
de Pulmons? Em semblen molt 
propers. 
Són una parella ben informada i 
políticament compromesa de 
Barcelona. Porten una vida molt 
semblant al públic i espero que 
et siguin familiars, bé perquè et 
fan recordar gent que coneixes o 
bé perquè has tingut alguna 
conversa semblant tu mateix. 
No són arquetips. S’adonen, 
com molta gent de la meva 
generació, que s’han fet grans i 
que han d’assumir certes 
responsabilitats i que han de fer 
front a l’estat del món alhora 
que troben el seu lloc.  
En un moment de l’obra, l’Home 
diu: “El món necessitarà bona 
gent”. És la clau de la peça?
És el que més preocupa els 
personatges. Creuen que són 
bona gent, però, així que han de 
prendre decisions sobre certes 
coses, aquesta creença se’ls fa 
cada vegada més difícil de 
justificar. És una pregunta 
particularment difícil per a 
nosaltres, els occidentals. 
Encara que fem obres de caritat, 
reciclem i estiguem informats 
sobre què passa al món, el 
nostre estil de vida perpetua la 
desigualtat i contribueix a la 
destrucció del planeta.
Tens fills? Et preocupa la 
superpoblació?
L’obra no és autobiogràfica, 
encara que les preocupacions 
dels personatges són coses que 
també em preocupen. No tinc 
respostes. Només volia trobar 
una forma a través de la qual 
articular la pregunta.
Pulmons és una peça 
postdramàtica. Escrius teatre 
com si escrivissis poesia?
M’interessa capturar la parla 
quotidiana. M’interessa 

esbrinar com es comporta la 
gent a través del que diuen, més 
que quins temes i idees es 
comuniquen a través dels 
diàlegs. Els meus personatges 
es contradiuen, s’interrompen i 
de vegades resten en silenci 
quan no saben expressar els 
pensaments. No crec que hi hagi 
limitacions al naturalisme/
realisme, que és la forma 
dominant del teatre britànic. 
Aquesta obra posa limitacions 
formals a la producció: no hi ha 
decorat, ni canvis de llum ni so, 
ni de vestuari, no hi ha música. 
L’efecte rau a posar tot l’èmfasi 
en els actors i en la conversa 
que tenen.  
Vas formar part del col·leciu 
Apathists. Què feieu?
Érem un grup d’escriptors que 
vam passar un any escrivint 
obres curtes i experimentals 
amb l’objectiu de desafiar-nos 
per ser escriptors més bons. Els 
altres eren Mike Bartlett, Nick 
Gill, Simon Vinnicombe, Rachel 
Wagstaff i Morgan Lloyd 
Malcolm. Acabo de dirigir 
l’estrena americana de 
Contractions, de Barlett, que va 
començar com una obra del 
grup. –A. Gomila
      
PULMONS
Sala Beckett  
Del 8 de gener al 2 de febrer

 Qui coi és... 
Duncan 
MacMillan

Què vol dir la mort?

Olcina i Roca, dona i home.


