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Julio Manrique, admirador de
DavidMamet jaabansdedirigirEls
boscos, torna a la direcció amb
AmericanBuffalo,undels seus tex-
tos més cèlebres i representats,
que potser molts heu vist a la ver-
sió cinematogràfica dirigida per
MichaelCorrente i protagonitzada,
entre d’altres, per Dustin Hoffman.
Al teatre, la va dirigir fa anys Jordi
Mesalles, encatalà.Araestàapunt
d’estrenar-se a Barcelona (dia 14)
a l’Espai Lliure sota el savoir faire
d’aquest jovedirector, envoltatdels
actors IvanBenet,Pol López iMarc
Rodríguez, companyshabitualsde
Manrique als seus espectacles,
com ho és l’ajudant de direcció
(Norbert Martínez), l’escenògraf
(Lluc i Maria Castells), la respon-
sable de vestuari (Maria Armen-
gol) i el de llums (Jaume Ventura),
la caracterització (Ignasi Ruiz) i la
traducció (Cristina Genebat). Tot
un equip que han treballat a les
tres obres de Manrique, Els bos-
cos, Product i La forma de les
coses, aquesta encara en cartell al
Club Capitol i prorrogada fins al fe-
brer. Allà Marc Rodríguez ha estat
substituït per Jordi Rico.

AmericanBuffaloesvaestrenar
a Chicago, l’any 1975. “Penso que
la clau de l’èxit és que té la bona
qualitatde resistir al pasdel temps.
És un text poderós, superprecís,
una partitura que toca les notes
amb precisió. Molt viu, molt exi-

gent, molt xulo”, explica Manrique.
També és un regal per als actors:
“És molt llaminer interpretar
Mamet. Ho dic des que també sóc
actor. Escriu històries que dema-
nenseractuades,personatgesque
busquen, observen, cauen, s’equi-
voquen i es tornen a aixecar. És
austera d’argument i rica en dià-
legs”, assegura.

Lahistòria transcorreenunúnic
ambient enduesparts (sensedes-
cans), unadedia i l’altradenit.Don
(Ivan Benet) és el propietari d’una
botiga de trastos vells. L’aprenent,
Bob, és un exionqui a qui Don vol
ajudar a sortir-se’n i l’alliçona. El
tercer, Teach (Marc Rodríguez), és
un amic que ben bé podria ser el
diable que els ve a temptar. “És un
buscavides que viu en un hotel i
pensa que es mereix alguna cosa
més que la vida no li està donant.
I la vol ara, no d’aquí a cinc mi-
nuts”, continua Manrique.

Don està convençut que ha
venut una moneda amb un búfal
molt valuosa a baix preu, perquè
algú el va enredar, i planegen anar
acasasevaarecuperar-la i, depas-
sada, “aprofitarel viatgeperendur-
se’n més coses”. Tot plegat és una
tragèdiaen laqueapareix l’humor:
“FapensarenBeckett.Hand’anara
robar dos perdedors –perquè a
Bob se’l treuen se sobre– i no hi
acaben d’anar mai. Estan sempre
tancats a la botiga, són pallassos
tràgics, maldestres, humans”.

TRACES DE FESTA EXHAURIDA
Poques vegades una escenografia
captarà tant l’atenció només d’en-
traral teatre. Lasalapetitadel Lliu-
re (ambpúblic a tresbandes)està
atapeïda de trastos vells que
demanen un temps per
observar-los: copes dau-
rades, sabates de taló de
festa, un ren il·luminat, unaper-
rucacolor rosa, plomesd’indi, una
màscara... La sinopsi diu que és
una botiga de trastos vells, però hi
ha tracesdevida,unacertanostàl-
gia de festa en els objectes. Fins i
tot hi ha postals de qui algú de
l’equip reconeix els signants. Res
és perquè sí. Manrique és un dels
directorsmésbrillantsdelmoment
iaixòespercepatravésdelsdetalls
aparentment més insignificants.
Cal entrar cinc minuts abans per
mirar-ho amb calma.

Nosaltres hi vam ser al principi
d’un assaig el dia abans de la pre-
sentació. L’endemà, els objectes

estaven esvalotats. Tots fora de
lloc. Sens dubte hi va haver movi-
ment en la nostra absència: “Pri-
mer estan molt ben posats i triats,
però, esclar, passen coses”, diu
Manrique. No molestem gaire
temps, no volem desconcentrar
els actors els últims dies abans
l’estrena.Certament cal estarmolt
atent al text, perquè cada paraula,
cada moviment, té un sentit. Man-
rique accepta totes les suggerèn-
cies o suggereix el que els altres
estavenapuntdedir: “Aixòésmés
còmode així, o disfruta més de la
frase o em va millor fer-ho des
d’allà”.Sónabsolutamentunequip
que treballa amb un bon rotllo evi-
dent. Una ràdio s’ocupa del fil mu-
sical de fons. “És la música suau
d’aquells llocs on es fa difícil el si-
lenci. Tot passa a Chicago, no ens
cal traslladar l’acció. I aprofitant
que tenimunamicanglès,Andrew
Tarbet, el femparlarde tanten tant
per la ràdio”. Tot està pensat. Fins
al moviment del fum i el soroll de
servir el whisky. Manrique també
toca una partitura precisa.a
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Tres pispes
d’estar per

casaJulio Manrique
torna a dirigir
David Mamet
en un dels seus
textos més
cèlebres:
‘American
Buffalo’, una
història
d’amistat,
d’oportunitats
i d’errors.
Una història
humana

AMERICAN
BUFFALO
Autor: David Mamet
Director: Julio
Manrique.
Intèrprets: Ivan
Benet, Marc
Rodríguez, Pol López.
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David Mamet va escriure
l’obra per despit
i li va sortir familiar

Anècdotesalvoltantdel text
David Mamet és un autor dramàtic, guionista i direc-
tor de cinema nord-americà. En les seves primeres
obres (Lakeboat i Duck variations, 1970) ja es mani-
festa obertament l’opció per l’ús del registre col·lo-
quial. Però el mèrit és aconseguir-ho amb la seva
demostrada eficiència literària, tan assequible com
precisa, contundent i necessària. Ivan Benet assegu-
ra que “no et deixa dir cap cosa que no hagi escrit,
cada frase està pensada paraula per paraula. Els
personatges de l’obra són desesperats, esclaus de
les seves paraules. Jo [Don] parlo poc i quan parlo
fins i tot ho faig en contra meva”, assegura.

Julio Manrique explica una anècdota sobre els
inicis d’American Buffalo: “Era a casa d’un amic i va
obrir la nevera. Hi havia formatge i en va agafar un
tros. L’amic li va dir que no es tallés, que tirés enda-
vant, però de mal rotllo. A Mamet li va semblar fatal
i poc després va escriure el text. Al principi de
l’obra, un personatge explica que va a un bar, tasta
el plat del del costat i s’enfada. Li va quedar clavat!”.
Mamet venia de bona família, però es negava a
aprofitar-ho: “Tot i així, en aquesta obra Mamet diu
que es va trair a ell mateix. Era fill d’uns jueus cultes
emigrats a Amèrica, un advocat i una mestra. De
jove sempre deia que volia ser qualsevol cosa
menys un bon noi de classe mitjana. Fins i tot anava
a jugar al pòquer per desviar-se. Després d’escriure
American Buffalo, va reconèixer: «M’he adonat que
he escrit una obra sobre la família»”. I és cert. Els
personatges s’estimen, s’ajuden, es barallen... Per
Manrique, Don és clarament el pare, Teach la mare
crispada i Bob el nen desviat.

L’obra va pujar com l’escuma. Dos anys després de
l’estrena a Chicago, American Buffalo es va estrenar
a Broadway sota la direcció d’Ulu Grosbard, amb Ro-
bert Duvall, Kenneth McMillan i John Savage. I hi va
tornar en muntatges successius, un dels quals prota-
gonitzat per Al Pacino. Tot i així, no és de les preferi-
des de l’autor. “Ni aquesta ni Glengarry Glen Ross,
decididament la més famosa. Això deu ser cosa dels
escriptors, que s’encarinyen amb les peces que no
van soles”, pensa Manrique. I continua: “Cristina Ge-
nebat ha fet una traducció extraordinària, i era molt
difícil perquè hi ha girs i els ritmes són molt precisos.
Ha aconseguit un català viu i molt natural”.

El director diu que el secret de muntar American
Buffalo és, com amb Els boscos, entendre-la i com-
prometre’s a fons, tots, amb el recorregut dels per-
sonatges. Després només cal deixar-se portar i ex-
plicar-la tal com ho fa Mamet: d’una manera fresca,
simple, precisa, lúdica i honesta.
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