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SÈRIES Pantalles

GUIA SETMANAL

ROMA CRIMINAL

Sèrie italiana basada en la
novel·la Romanzo criminale del
jutge Giancarlo De Cataldo,
inspirada en la veritable història
de la banda de la Magliana, que
va operar a Roma des de finals
dels setanta fins als noranta. La
producció narra la formació,
ascensió i declivi d’aquest grup
de joves delinqüents que van
dominar el narcotràfic i van
arribar a establir connexions amb
lamàfia, la Camorra i fins i tot els
serveis secrets italians.

PRIMERA TEMPORADA
8TV DILLUNS 16, 22.30 h

EL CRAC

Segona entrega d’aquesta
comèdia d’humor surrealista i
irreverent on es barreja realitat
i ficció. Si la primera temporada
d’aquesta sèrie creada i dirigida
per Joel Joan i Hèctor Claramunt
tenia com a rerefons el rodatge
d’una ambiciosa producció al
voltant del 1714, ara retratarà el
procés de creació d’una obra
teatral amb tints demodernitat.
El duel d’egos entre Joel Joan i
Julio Manrique serà un dels eixos
dels nous episodis.

SEGONA TEMPORADA
TV3 DILLUNS 16, 22.35 h

SIX
Realista drama bèl·lic protagonitzat per
Walton Goggins (Justified), que dona vida
a Rip Taggart, un agressiu i brusc militar
que és el cap de divisió de l’equip Six. Una
germandat de soldats americans tenen la
missió d’eliminar un líder talibà a l’Afga-
nistan el 2014, però l’operació acaba
malament quan descobreixen que un
ciutadà dels Estats Units treballa amb els
terroristes. Produïda pel canal History, la
sèrie està creada perWilliam Broyles
(guionista de la pel·lícula Jarhead), el seu
fill David Broyles i HarveyWeinstein.

ESTRENA
HBO DIJOUS 19, SOTA DEMANDA

Pablo Derqui, protagonista de la sèrie ‘Pulsaciones’ (Antena 3)

FRANCESC PUIG
Barcelona

Pablo Derqui (Barcelona, 1976)
s’està convertint en un habitual de
la petita pantalla. Dimarts passat
Antena3vaestrenarPulsaciones,on
dona vida a un neurocirurgià tras-
plantat del cor que investiga lamis-
teriosa mort del seu donant; l’any
passatelvamveureaNitidia(TV3),
on encarnava al pertorbador Lluís
Forés (l’actor avança que també
sortirà “una miqueta” a la segona
temporada), i té pendent d’estrena
l’adaptació de L’església del mar,
ques’emetràdesprésdel’estiuaAn-
tena 3 i TV3, on interpreta el Joan,
l’amic i gairebé germà del protago-
nista,l’ArnauEstanyol.L’estrenade
Pulsaciones, que va tenir 3.011.000
espectadors i una quota de pantalla
del 17,1% el seu primer capítol, li ha

coincidit amb els assajos de L’ànec
salvatge, de Henrik Ibsen, que sota
la direcció de Julio Manrique s’es-
trenaràalTeatreLliurealmarç.

Pulsacionesparteixdelateoria
de la memòria del cor, segons la
qual els trasplantats tenen re-
cords i experiències dels seus do-
nants.Vostèhicreu?
Ésun temaquenim’heplantejat ni
m’interessa fer-ho però que el tro-
bo força interessant coma inici per
desenvoluparuna ficció.Ésuna re-
alitat plausible que obre un ventall
molt ampli i suggerent.

Nohihareferentsd’uncascom
aquest que l’ajudés a preparar el
personatge,oi?
Quan vaig rebre el guió el primer
que vaig fer va ser preguntar-me: I
com faig aquest paper? És cert que
no hi ha referents. He creat el per-
sonatge seguint la fe i els guions.

M’heinventatcompateixelsatacs i
lesvisions, i coms’hirelaciona.Pri-
mer a grans trets i després trobant-
hi els detallets. Ha estat unamica a
força de prova i error, fins a dibui-
xarunarealitat creïble.

Normalment interpreta per-
sonatges una mica malvats.
L’ÁlexPuga, elprotagonistade la
sèrie, semblaquetambéhoés.
Al principi sí, per marcar l’arc del
personatge. És una mica dèspota,
comelLluísForésdeNitidia.Curi-
osament els rodatges van ser bas-
tant paral·lels, i m’agradava pensar
queerenànimesbessones.Sónper-
sones amb una emotivitat molt
maldestre, queno es relacionenbé,
obsessionades a créixer professio-
nalment i que abandonen una part
emocional de la seva vida. A l’inici
interessava que no caigués bé, que
fos un antiheroi unamica repulsiu,

però quan rep el trasplantament la
sevaactitudcanvia.

L’Álex farà després més cas al
corquealcap?
La tesi de Pulsaciones és una mica
aquesta, la lluitaentreelcor ielcap.
El cap és l’Álex del primer capítol,
antipàtic i cerebral, però després el
cor comença a arrossegar-lo cap a
una altra banda. Passió contra raó,
unclàssic.

Lasèrieésunthrillerperòtam-
béhihaamor,no?
Sí,aquestarealitatdelamemòriade
l’òrgan faque investigui lamortdel
donant i que també tingui les emo-
cions que vivia aquell home, inclo-
ent-hi la seva parella i els seus fills.
Ésun thrillerperò tambéundrama
ambuntriangleamorós.

Des del 2012 no es prodigava a
televisió,on l’havíemvista Isabel
iHispania,entred’altresficcions.

Al 2016 va participar aNit i dia i
aquest any a Pulsaciones i, més
endavant, a L’església del mar.
Quèhafetaquestsquatreanys?
No havia caigut en aquest període
d’absència a televisió. La veritat és
que encara no estic en situació de
triar les feines. Un delsmeus grans
objectiusnoéstenirungransou,si-
nópoder triar els projectes, perquè
lanostraprofessiódepènmoltd’un
bon paper i d’un bon guió més que
qualsevol cosa. Durant aquest pa-
rèntesihefetcinema,comNerudaa
Xile, ambeldirectorPabloLarraín,

i el primer film de Nely Reguera,
Maria (y los demás). I també he fet
teatre,queés la típica reraguarda.

Esconsiderahomedeteatre?
Sí, totalment. Però soc conscient
quem’hauriadeprodigarmésenci-
nema i televisió, on ara s’estan co-
mençant a fer coses molt interes-
sants, sobretot a Catalunya, on s’ar-
riscamésquealarestad’Espanyaen
ficció televisiva. Ens hem d’adonar
que els espectadors ja estan acostu-
mats aveure sèries a la carta i tenen,
per tant, un sentit crític més afinat.
S’han de cuidarmolt bé els produc-
tes, fer-los tancats i que no depen-
guin tant de les audiències, que so-
vint en determinen la qualitat. Pul-
sacionesésfillad’aquestnouimpuls.

L’arribadadeplataformescom
Netflix, HBO i la consolidació de
Movistar+vanenaquesta línia.
Crec que sí. I és una mica estrany
perquè dona lloc a sensacions con-
frontades.D’unabanda és necessa-
ri ielpasnatural,peròdel’altraestà
sent una transformació dolorosa
per algunes cadenes. Tenir una fic-
ciópotent ésunvalor cultural per a
un país, que es pot vendre arreu i
pot funcionar com a ambaixadora
de la cultura d’un lloc. Commés es
cuidi,millor, iperaixòs’handeper-
filarmolt bé els productes i tenir fe
que donaran els seus rèdits, no de-
pendrede l’audiènciad’undia.

Com ha estat treballar amb
Emilio Aragón, creador, produc-
tor idirectord’algunscapítols?
Per mi era un referent de la infàn-
cia.RecordoNienvivoniendirecto i
la líniablanca.Haestatunregaltre-
ballarambell.M’he trobatunaper-
sona multidisciplinària i amb molt
de talent, entranyable i conciliado-
ra, que sap com crear un equip ben
avingut.Heguanyatunamic.!

ÀLEX GARCIA HOYUELOS

L’actor, fotografiat aquesta setmana a Barcelona, interpreta un neurocirurgià trasplantat del cor que investiga la mort del seu donant

“Teniruna ficciópotent ésun
valor cultural per aunpaís”

L ’ÁLEX, EL SEU PERSONATGE

“Al’iniciésunantiheroi
unamicarepulsiu,però
canviad’actitudquan
repel trasplantament”


