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5 ANYS DE 
TIME OUT!

Julio 
Manrique
Actor 
i director

No sabem per què, però quan Julio Manrique es troba Andreu Gomila sempre parlen de la 
vida en parella: un dia va conèixer Neil LaBute i va canviar-li l’existència. Retrat Iván Moreno

La forma de les coses

Intensitat. Si hi ha una paraula 
que pugui definir la carrera 
teatral de Julio Manrique és 
aquesta. I simplicitat potser, 
cosa que quan parlem d’un actor 
que a més és director d’escena 
vol dir moltes coses. Vol dir 
claredat, lucidesa, netedat i un 
cert minimalisme. Vol dir teatre 
francès, Peter Brook i la vella 
escola del Teatre Lliure. Dins un 
cap que ha fet seu la cultura pop 
anglosaxona destil·lada per un 
home de 39 anys que ha esclatat 
en aquests cinc últims anys. 
“Quan trobes una història que 
t’agrada es tracta que l’expliquis 
de la manera més simple 
possible, que és la que conté més 
veritat i també més bellesa. Això 
no vol dir que no puguis fer un 
espai atapeït de trastos, com a 
American Buffalo, perquè la 
història ho demana. O que 
puguis fer un espai buit a l’estil 
Peter Brook o Oriol Broggi”. 

Estem asseguts al bar del 
Romea. Ell, sempre que et veu, et 
demana com et van les coses. 
Sempre escolta. Sempre somriu, 
amb aquell somriure de dolentot 
encisador que les porta a totes 
boges. És molt atractiu. I 
desprèn una calidesa d’amic, que 
en escena t’obliga a no perdre’l 
de vista. Repassem les obres que 
ha fet del 2007 ençà i m’adono 
que és a tres o quatre dels millors 
muntatges dels últims cinc anys: 
2666, Hamlet, La forma de les 
coses, Coses que dèiem avui,
American Buffalo, Incendis...

Amb Àlex Rigola o Broggi, o ell 
mateix com a director. Però hi ha 
una peça que marca un abans i 
un després, un punt d’inflexió, 
l’inici del ‘fenomen Julio 
Manrique’: La forma de les coses,
de Neil LaBute. Ell dirigia i hi 
actuaven Mireia Aixalà, Marc 
Rodríguez, Xavi Ricart i Cristina 
Genebat, la seva parella. I va 

tornar al 2008, al Lliure, i al 2009, 
al Capitol. 

“La forma va ser una mica 
màgic, sobretot el procés. Va ser 
un moment feliç, inspirat, lliure, 
no teníem por. No teníem por 
–repeteix Manrique–. Això 
sempre ha estat l’inici de les 
coses. La forma va ser follar per 
primera vegada. També ens vam 

trobar amb La Bute. Ara he llegit 
molt sobre la relació entre 
Bernard-Marie Koltès i Patrice 
Chéreau arran de la propera 
estrena al Romea de Roberto 
Zucco. I, salvant les distàncies, 
amb La Bute vam trobar la 
connexió amb un autor 
contemporani. I mira que és un 
ianqui, de metre noranta, obès, 
que porta una gorra de beisbol, 
és a dir, que geogràficament el 
teníem lluny, però que per 
alguna raó, potser a nivell de 
sensibilitat, culturalment, ens 
quedava a prop. Potser era 
l’humor, la mala hòstia, la 
ironia”. 

A La forma, diu Manrique, 
descobreixen “un llenguatge, 
una manera d’explicar històries, 
que farem servir en el futur. 
Juguem amb la música, la 
voluntat de claredat i de ser 
simple”. I allò de no tenir por, 
gràcies al qual va poder fer, al 
2009, un dels millors Hamlet que 
es recorden, almenys dels 
construïts a casa nostra. Raó i 
follia. Intensitat i simplicitat 
gestual. “La idea de l’Oriol era: 
respira, sigues l’amo, juga, 
explica’t a través de Hamlet. 
Està bé que et deixin sentir l’amo 
d’alguna cosa... Ara hi ha una 
por tremenda a fotre’t una 
hòstia”. De nou, la por...

I el pols ferm que no li va 
tremolar quan fa dos anys Daniel 
Martínez, president del grup 
Focus, li va demanar si volia 
agafar el relleu de Calixto Bieito 

al capdavant del Romea. Poca 
broma. “Quan em va proposar 
agafar el Romea, no n’estava 
molt convençut, però em vaig 
adonar que sí tenia molt a veure 
amb exactament això, amb 
evolucionar: no podràs estar al 
mateix lloc tota la vida –es deia–. 
No pretenguis seguir llepant el 
geladet, el grupet Manrique i 
amics, perquè tard o d’hora 
s’esgotarà i haurem d’anar cap a 
altres llocs”. Cap a on vas?, li 
demanem. “Després de Coses
que dèiem avui vaig tenir una 
mica aquesta sensació: tenia 
ganes de sortir de l’habitació 
petita i tancada de La forma, del 
restaurant de Coses, de la botiga 
d’American Buffalo, d’aquella 
mena d’espai, de la cafeteria i del 
salonet, i mirar una mica el 
firmament. Això té a veure amb 
la paraula, buscar una paraula 
menys reduïda, un to de vocació 
menys naturalista”.

La flama de La forma de les 
coses no s’ha apagat. Diu que 
està en forma, ell i la seva colla. 
“Tenim moltes coses a dir com a 
grup. És com les parelles: no et 
pots estancar en un lloc. No pots 
intentar que els dos primers 
anys siguin per a tota la vida 
perquè et fotràs una hòstia. 
T’has de reinventar pel camí. 
Quedar-se quiet vol dir tornar 
enrere. La vida és moviment. És 
com pretendre tenir 20 anys tota 
la vida. És absurd. Al final 
acabes semblant un gilipolles”. 
Cert i  simple.

LA MANERA MÉS
SIMPLE POSSIBLE 
SEMPRE ÉS LA QUE 
CONTÉ MÉS VERITAT, 
I TAMBÉS MÉS
BELLESA
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