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Teatre

Sala Beckett 
Fins al 9 de febrer
 
Home (Pau Roca) i Dona (Carlota 
Olcina) són una parella que es 
planteja tenir un fill en un 
moment d’inestabilitat política, 
canvi climàtic, terrorisme i crisi 
de valors. És el punt de partida de 
Pulmons, l’intel·ligent obra del 
jove dramaturg britànic Duncan 
MacMillan, que Sixto Paz 
Produccions porta ara a la 
Beckett. Ni atrezzo, ni canvis de 
vestuari, ni música, ni efectes de 
llum, així és com l’autor va 
concebre la peça, cosa que la 
companyia no ha respectat del 
tot. La tria del llit com a únic 
element decoratiu és encertada, i 
està integrat perfectament en 
totes les escenes. No així la 
música, que resta protagonisme a 
la interpretació dels actors.

Dirigits per Marilia Samper, la 
química entre Olcina i Roca és 
evident: dominen l’escenari, fan 
còmplice el públic de la seva 

conversa –ajuda la disposició de 
la graderia a tres bandes–, 
aconsegueixen dos personatges 
plens de matisos i executen 
categòricament les transicions. 
Pulmons és el retrat d’una 
generació culta que viu en una 
incertesa constant, una reflexió 
sobre la fugacitat de la vida amb 
el pas del temps.

La Seca 
Fins al 26 de gener
 
Crear una obra a l’entorn del 
suïcidi ja és, per si, un acte de 
rebel·lia. I reflexionar amb frescor 
i sense embuts sobre la mort i les 
relacions humanes és una comesa 
que tant l’autor (Igor Bauersima) 
com el director (Àlex Mañas) 
aconsegueixen abordar amb èxit. 
El resultat: un elogi de l’amor, la 
vida i la recerca de sentit.

L’obra comença amb la crida, 
en un xat, d’una jove que té pressa 
per deixar aquest món i busca 
algú que, amb la mateixa 
finalitat, l’acompanyi en el darrer 
viatge. Un noi respon a la 
convocatòria i es troben per dur-
ho a terme en un ignot penya-
segat d’un fiord de Noruega.

Tot i que en conjunt l’obra és 
força coherent, les incertes 
ambicions de la proposta 
escènica minven la credibilitat 
dramàtica i arriben a posar en 
dubte la solvència de la posada en 

escena. Una solvència que se 
sosté gràcies a la interpretació 
impecable de Joan Carles Suau i 
Mariona Tena, que es posa en 
marxa un xic fluixa però va 
prenent força. I el text, malgrat 
els alts i baixos, ens recorda que el 
cor de la qüestió potser no és tant 
el desenllaç sinó el riu dialèctic i 
reflexiu en què desemboca.

Pulmons Norway. Today

El llit és una traïció? Ells la fan solvent.

Natalia Rubio. 21 anys. Ha estudiat 
a Memory, Youkali i a la London Drama 
School, però vol ser periodista!

Diana Argelich. 28 anys. Té una 
empresa de serveis lingüístics i 
també es dedica a la gestió cultural.
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