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Els dilemes de la paternitat
CRÒNICA Pau Roca i Carlota Olcina estan magistrals a la Beckett amb l’obra ‘Pulmons’

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
BARCELONA

P
reguntes, moltes pregun-
tes. Dubtes, molts dubtes. 
Una parella davant la qües-
tió més transcendental de 

la seva existència: concebre un fill. 
¿És responsable prendre aquesta de-
cisió en un món que encadena con-
flictes i que camina cap a l’autodes-
trucció? ¿No serà el nen un motiu 
més per agreujar aquests proble-
mes? ¿Estan preparats els protago-
nistes per assumir la paternitat ?
 L’origen d’aquesta larvada angoi-
xa sorgeix d’una conversa entre els 
dos protagonistes en una botiga de 
mobles. Ell li deixa anar de sobte el 
seu desig de ser pare. Ella, sorpresa i 
aclaparada, es posa a la defensiva. El 
dilema plantejat marcarà un punt 
sense retorn en el rumb de les seves 
vides.
 De tot això i dels temors univer-
sals davant la incertesa de l’actu-
al mil·lenni parla Pulmons, obra de 
Duncan MacMillan. El muntatge de 
Marilia Samper, que està arrasant 
a la Beckett, compta amb l’excel-
lent actuació de Pau Roca i, sobre-
tot, d’una Carlota Olcina extraordi-
nària. La d’ell és una interpretació 
sòbria i continguda, però sempre en 

el punt just del seu rol del tipus que 
compleix amb els seus compromi-
sos. La d’ella, encarnant una noia ac-
celerada i canviant, traspua sensibi-
litat, entrega i vehemència.

PRECÍS EXERCICI ACTORAL / Els fulgu-
rants diàlegs del text ens situen per 
si sols en l’espai i temps correspo-
nents a cada moment vital. Adaptar-
se a aquest ritme i a la reiteració d’al-
guns dels arguments sense que la 
constant evolució pertorbi el relat, 
exigeix un precís exercici actoral a 
l’abast de molt pocs. L’autor vol que 
la història es desenvolupi en un esce-
nari nu i que respiri sense enginys a 
través de la paraula i els silencis, pe-
rò Samper ha tingut l’encert d’afe-
gir-hi un llit com a símbol i escenari 
de les accions relacionades amb la 
passió i la procreació, i també amb 
els moments de reflexió. 
 Roca i Olcina, magistral en la re-
creació de les seves contradiccions, 
es mouen a gust i es guanyen un pú-
blic còmplice que cada nit els aclama 
merescudament. Si a això hi afegiu 
els efectes del boca-orella i l’èxit de la 
taquilla inversa (pagament volunta-
ri a l’acabar la funció) s’entén que la 
reserva de localitats fins al 9 de febrer 
desbordi les previsions. H 33 Pau Roca i Carlota Olcina, en una escena de ‘Pulmons’.

Tiana Negra 
es reafirma 
amb el premi 
Agustí Vehí
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Tiana Negra, el festival de novel·la 
policíaca en català, va tancar ahir 
la seva segona edició, que durant 
tot el cap de setmana ha congre-
gat mig miler de visitants, el do-
ble que el 2013. En un acte, dis-
sabte a la nit, es va fer entrega a 
Josep Torrent, per l’obra La sang 
és més dolça que la mel, del primer 
premi Memorial Agustí Vehí, en 
homenatge al desaparegut es-
criptor i dotat amb 1.500 euros. 
La novel·la de Torrent (Bellcaire 
d’Empordà, 1956), que publica-
rà l’editorial Crims.cat, investiga 
un cas d’assassinat i un robatori 
al museu Dalí de Figueres.
 En les diverses activitats de 
Tiana Negra, com taules rodo-
nes i debats, hi han participat au-
tors com Salvador Balcells, Lluís 
Bosch, Rafael Vallbona, Juli Alan-
des, Jordi de Manuel, Marc More-
no, Ana Maria Villalonga i Àlex 
Martín. També s’han organitzat 
una lectura dramatitzada, un joc 
de pistes per la localitat i un cine-
fòrum sobre La vampira del carrer 
Ponent. H
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