
33 Lieven Scheerlinck, en una imatge promocional.
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–¿Per què va decidir mudar-se a 
Barcelona en un primer moment?
–Vivia a Bèlgica i volia sortir-ne com 
fos. És un país que té la seva melan-
colia, la seva tristesa. El meu germà 
em va proposar que vinguéssim a 

Darrere l’àlies s’hi amaga el belga (resi-
dent a BCN) Lieven Scheerlinck. Tancarà 
gira a casa seva de l’Eixample (dissabte, 
18) per a 50 espectadors i amb una altra 
sessió a La Jazz Cava de Vic (dg., 19).

A Singer of Songs 
Cantautor folk-rock

EN 3 MINUTS

  

«Ara tinc més 
clar qui sóc»

viure aquí i, 15 anys després, seguei-
xo aquí. 

–Les seves cançons semblen seguir, 
a vegades, el rastre melòdic d’Elli-
ott Smith. Però la seva veu em recor-
da més Conor Oberst (Bright Eyes). 
¿Són influències que reconeix?
–I tant, Elliott Smith m’ha acompa-
nyat sempre. I a Conor Oberst últi-
mament l’he escoltat menys, però 
també m’agrada, és clar. Són dues re-
ferències que no puc amagar. 

–Tots els seus discos són notables, 
però en l’últim, There is a home for 
you, s’hi adverteix una nova segure-
tat. ¿Hi està d’acord? 
–Sí, crec que sí. Per a mi això va co-
mençar com una cosa privada. I tot 
em sortia molt cru, molt bàsic, pe-

rò a la gent semblaven agradar-li les 
meves cançons. A poc a poc, he anat 
agafant més confiança. M’ho prenc 
tot més seriosament, i crec que me-
reix ser escoltat. 

–D’alguna manera, en les cançons 

sona en pau amb si mateix.
–Potser és una mica l’edat. Si compa-
ro l’últim disc amb el primer, les di-
ferències són importants. En el pri-
mer era un sac de dubtes a tots els ni-
vells. Ara tinc més clar qui sóc i a on 
pertanyo. 

–Molta música d’ara sona estrident, 
com si ningú confiés en la capaci-
tat de l’oient per apreciar subtileses. 
¿Què escolta quan posa la ràdio, si 
és que la posa?
–Ara s’ha de cridar molt perquè et 
sentin. I es perd l’essència, que per a 
mi és una cançó bonica tocada amb 
sentiment. A vegades en els concerts 
no et sents a tu mateix.

–¿Ha tingut problemes amb el soroll 
durant actuacions?
–Per quan em passa, tinc un truc: 
com més alt parlen, més suau toco. 
I a vegades se n’adonen que moles-
ten. A Itàlia vam tenir fa poc un con-
cert desastrós en aquest sentit; dos 
van ser genials i un altre va ser un 
desastre. 

–¿Com és tocar a casa? ¿Còmode, 
o més aviat tens? ¿No té por que la 
gent toqui les seves coses? 
–La primera vegada va ser una mica 
estrany. Se’m fa estrany tocar per a 
gent en un lloc tan íntim; però tam-
bé especial i còmode. A casa, la gent 
em demana permís per asseure’s i 
fins i tot per respirar [Rialles]. H
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La Beckett aborda el dilema 
de tenir fills a ‘Pulmons’
3Marilia Samper dirigeix el pols interpretatiu de Carlota Olcina i Pau Roca 

EL PERIÓDICO
BARCELONA

E
n aquests temps d’ansietat 
global, crisi, canvi climà-
tic, inestabilitat política, 
terrorisme, una jove pare-

lla es planteja tenir un fill. Els dub-
tes sobre la conveniència o no de 
portar al món una criatura marca-
ran la seva relació i arribaran a la 
platea en forma d’interrogants per 
a la discussió. És Pulmons, obra de 
l’autor britànic Duncan Macmi-
llan, que arriba demà a la Sala 
Beckett en una producció de la com-
panyia Sixto Paz sota la direcció de 
Marilia Samper. Pau Roca i Carlota 
Olcina la protagonitzen.  
 «La nostra és la generació de la 
por. Qualsevol decisió important su-
posa un tsunami. Ens bloquegem 
i ens costa actuar», raona Samper, 
que es va sentir atrapada a l’instant 
pel text que el reconegut autor va es-
trenar el 2011. No va dubtar a por-
tar-lo a escena. «M’agraden les histò-
ria humanes, les emocions. M’inte-
ressa mostrar carn humana amb la 
qual et reconeguis i aquesta obra és 
així», sentencia. 
 A la directora també la va atrau-
re el «joc teatral» que proposa el jo-
ve autor, amb «transicions de llocs 
i temps només a través de la parau-
la». Pura essència del teatre. Encara 
que Macmillan va plantejar l’obra 
per a un escenari completament nu 
i sense cap suport sonor ni de llums 

–«el  que importa en aquesta peça 
és la conversa, que al final arriba a 
abraçar tota una vida», destaca el 
dramaturg–, Samper sí que ha vol-
gut accentuar la teatralitat afegint-
hi algun element escenogràfic, sons 
i jocs de llums. Així, un llit s’erigeix 
en símbol poètic de la relació de la 
parella. 
 La història comença quan un ho-
me en la trentena li verbalitza a la se-
va companya el seu desig de ser pare. 

La tempesta esclata i la pluja de dub-
tes cau amb força. Ella està aterrida 
i tots dos comencen a naufragar en 
les seves pors i a qüestionar-se la pa-
ternitat des de múltiples perspecti-
ves. No tan sols a nivell individual 
(amb la pèrdua de llibertat que su-
posa criar un fill, per exemple), si-
nó també les conseqüències socials 
que reportaria. «La reflexió s’estén a 
la relació amb el planeta, el compro-
mís ecològic. Es planteja la paterni-
tat amb els paràmetres del consum 
responsable», explica la directora. 
 Carlota Olcina no va dubtar a tor-
nar de Nova York, on s’havia instal-
lat uns mesos, per donar vida a 
aquesta dona sumida en la incertesa 
i les contradiccions. «El meu perso-
natge és un animal famèlic i salvat-
ge, una dona molt sincera i compro-
mesa amb la gent i amb el planeta. 
Té pors, com tothom. Aquesta obra 
és la vida en estat pur».
 
ANGOIXES I HUMOR / L’espectador assis-
teix com si fos un voyeur a la intimi-
tat d’aquesta parella per compartir 
les seves angoixes. Però, aclareix 
Samper, hi ha en l’obra un humor 
que alleugereix el melodrama. A 
Pau Roca, creador de la productora 
Sixto Paz i de comèdies com la hila-
rant The guarry men show, li interes-
sen «els textos que tenen sentit de 
l’humor». 
 Toni Casares, director de la Sala 
Beckett, va resumir l’obra com la his-
tòria «d’una parella bloquejada da-
vant la responsabilitat dels seus ac-
tes». Més enllà de les pors, la joven-
tut d’avui és, segons el seu parer, una 
«generació molt valenta». «Fa dèca-
des ningú es plantejava tenir fills, es 
tenien i prou. Ara els possibles futurs 
pares tenen molta informació i s’ho 
rumien molt. És un acte de valentia 
i responsabilitat», diu Casares, que 
afronta el 2014 amb la il·lusió de do-
nar a llum aviat la seva criatura: la 
nova sala al Poblenou. Caldrà espe-
rar almenys una altra temporada, 
però «hi ha bones expectatives». H  

ESTRENA D’UNA ObRA DE l’AUTOR bRITàNIC DUNCAN MACMIllAN

33 Carlota Olcina i Pau Roca, en una imatge de ‘Pulmons’, que s’estrena demà a la Beckett.
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J La companyia Sixto Paz, un 
motor d’iniciatives per agitar el 
món teatral, repeteix la taquilla 
inversa que ja va plantejar el 2013 a 
la Beckett amb Si existeix, encara 
no ho he trobat. Va funcionar i 
tornen amb aquesta fórmula en 

TORNA LA TAQUILLA INVERSA 

INICIATIVA DE LA COMPANYIA SIXTO PAZ

què el públic paga al final de la 
funció el que cregui just. Això sí, 
informen en un dossier del cost de 
la producció i regalen targetes a 
manera de flyers amb premis 
perquè reparteixin als amics. Com 
a mínim els caurà una cervesa.


