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Rere els passos d’Agatha
3La britànica Sophie Hannah prosseguirà les aventures d’Hèrcules Poirot

ELENA HEVIA
BARCELONA  

A la  britàni -
ca Sophie Han-
nah (Manche-

ster, 1971) se la sol presentar com 
la nova Agatha Christie. I ella en-
cantada. Amb vuit novel·les escrites  
–amb adaptació televisiva inclosa, 
cosa que ve a ser la prova del cotó de 
l’èxit–, una legió de lectors i unes tra-
mes àgils amb finals que no perme-
ten l’espòiler, Hannah regna en un 
gènere policíac domèstic que sem-
pre ha agradat tant al Regne Unit. I 
per tancar el cercle, també és la per-
sona que els hereus de Mrs. Christie 
han designat i beneït perquè escri-
gui un nou llibre sobre Hèrcules Poi-
rot, l’elegant i carismàtic detectiu 
belga, que tornarà així a les llibre-
ries el setembre vinent, 90 anys des-
prés de la seva creació. 
 Mentre enllesteix l’esperada se-
qüela, Hannah visita BCNegra amb 
una novel·la, seva i només seva, La cu-
na vacía (Duomo), en què deixa ben 
clar que mai s’ha deixat influir pel 
«no confiïs en els estranys» amb què 
l’espantaven de petita. I és que en les 
seves històries el perill sol venir del 
cercle familiar. «La gran majoria de 
nosaltres no estem implicats en in-
vestigacions criminals i no hem fu-

git mai de la CIA o l’FBI, però sí que 
ens hem vist perjudicats per les nos-
tres relacions personals. Aquí hi ha 
l’origen de les nostres pors». Mare 
de família, a qui les ocurrències per 
als seus enigmes li arriben mentre 
frega els plats, escombra o treba-

lla al jardí –com li passava a la se-
va adorada Agatha Christie–, Han-
nah és molt hàbil projectant om-
bres en les relacions entre mares 
i fills. «Perquè el que més inquie-
ta és la idea que un pare o una ma-
re es converteixi en una amenaça 

per al seu fill. I viceversa. La por que 
un fill pugui representar un perill 
per a mi és el pitjor que em puc ar-
ribar a imaginar». ¿Queda clar que 
Hannah escriu com una manera de 
processar les seves preocupacions? 
La cuna vacía està inspirada en un 
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cas real que va alimentar els tabloi-
des britànics.  Diverses dones van 
ser acusades d’assassinar els seus 
fills sense que en un principi es tro-
bessin causes mèdiques al que més 
tard es va considerar mort sobtada. 
«Totes elles van recórrer i van gua-
nyar els judicis. El que més em va 
interessar d’aquell cas va ser la fe-
rocitat amb què l’opinió pública 
les va condemnar per passar, més 
tard, a defensar-les amb la mateixa 
intensitat. Era de bojos». 

DETECTIU ORIGINAL / A l’hora d’oferir-
li una segona vida a Hèrcules Poi-
rot, Sophie Hannah ha tingut bas-
tantes pressions d’amics i coneguts 
perquè modernitzés les aventures 
del «detectiu del món més famós», 
però es manté inflexible, vol seguir 
sent fidel al seu enamorament ado-
lescent del personatge quan llegia 
els seus llibres als 12 anys. «El meu 
Poirot serà exactament el d’Agat-
ha, sense additius. La novetat, la 
frescor, en canvi vindrà en forma 
de trama, en el que al meu enten-
dre serà el cas perfecte per a Poi-
rot». De fet, va ser això exactament, 
una sinopsi d’aquest misteriós ar-
gument, el que l’escriptora va pre-
sentar a Mathew Prichard, nét de la 
gran dama del crim, que segons 
Hannah va quedar seduït amb ell. 
 El revival Poirot s’uneix a la nova 
vida comercial que la sèrie televisiva 
protagonitzada per David Suchet ha 
donat al gairebé centenar de novel-
les de Christie. «No crec que les novel-
les d’Agatha [tenint en compte la  
familiaritat] necessitin una nova 
empenta, són perennes, són el mi-
llor per despertar l’amor per la lec-
tura». H

33 L’escriptora de novel·la negra britànica Sophie Hannah, ahir en un cèntric hotel de Barcelona. 

JOSEP GARCÍA

EL DRAMA DE LA SANITAT ARRIBA AL LLIURE DE GRÀCIA

Hi ha vida, i altres actituds possi-
bles, més enllà de la queixa i el la-
ment davant les sagnants tisorades 
d’aquests convulsos temps. Així ho 
proposa Recortes, obra que reuneix 
els monòlegs Reflectante, de Clara 
Brennan, i Frágil, de David Greig 
(autor d’El arquitecte, que es va veu-
re al Lliure de Montjuïc), sorgits 
del moviment alternatiu Theatre 
Uncut de la Gran Bretanya. Nuria 
Gallardo i Alberto San Juan donen 
veu, en cada una de les peces, a dos 
personatges que arribats a una situ-
ació límit per les retallades de sani-
tat elegeixen lluitar amb dignitat. 
Els dirigeix el cineasta i guionista 
Mariano Barroso, també director 
teatral, a partir d’una adaptació de 
Juan Cavestany. El muntatge es re-

presenta fins diumenge al Lliure de 
Gràcia després de passar per Cuarta 
Pared de Madrid. Teatre urgent, de 
resistència, enfront la violència or-
ganitzada del poder contra els més 
febles. Dos bocins de realitat per des-
pertar consciències. 
 «De totes les barbaritats que s’es-
tan fent, les retallades de sanitat són 
les més cruels, comporten un tret si-
nistre de sadisme», sosté Barroso, 
que va descobrir la peça a Edimburg 
i va quedar «captivat» per l’actitud 
d’uns personatges «vulnerables que 
se les arreglen per tirar endavant». 
«Plantegen una resistència, no ac-
cepten el maltractament i segueixen 
lluitant per sobreviure amb dignitat. 
Malgrat tot el que està passant, l’ale-
gria i l’amor a la vida són innegoci-
ables», afegeix el director, que diu-
menge optarà a quatre premis Goya 
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33 Indignat 8 Alberto San Juan, en una escena de ‘Recortes’.

TEATRE LLIURE

amb la seva pel·lícula Totas las mu- 
jeres.  
 Exemples recents a Espanya cons-
taten que es poden guanyar batalles, 
recorda el realitzador de Los lobos de 
Washington. Com ara les manifestaci-
ons de Burgos i de la marea blanca que 
ha aconseguit paralitzar la privatit-

zació de la sanitat a Madrid. «Pe-
rò molts opten per la queixa com-
pulsiva, pel lament a les xarxes so-
cials. I en això se’n va tota la força. 
¡Es poden fer moltes altres coses!», 
proposa el director, que subratlla 
la «responsabilitat de la gent del 
cine i del teatre per parlar del que 
passa al carrer». 
 A la funció, Gallardo recrea l’an-
goixa i la indignació de Rosario, 
mare d’una jove amb paràlisi cere-
bral a qui li treuen totes les ajudes. 
«Els personatges són com ratolins 
ficats en un laberint que busquen 
la sortida a mort, i superen tots els 
obstacles. Substitueixen la queixa 
per una acció més positiva i ima-
ginativa», descriu l’actriu. «És una 
mare coratge», concreta el direc-
tor barceloní.   

Doblet de San Juan

Tampoc li falta coratge a un San 
Juan que es fica en la irritada pell 
d’un malalt mental que al saber 
que tanquen el centre de salut on 
el tracten irromp de matinada al 
pis del seu terapeuta, paper que as-
sumeix el públic en un singular joc 
escènic. L’actor de la companyia 
Animalario farà doblet divendres a 
la mateixa sala al presentar (23.00 
hores) un altre bocí de realitat: el 
monòleg Autorretrato de un joven ca-
pitalista español. H

«L’obra proposa  
la lluita davant les 
retallades més enllà 
de les queixes», 
resumeix el director 

Dos bocins  
de realitat
Mariano Barroso dirigeix Alberto San Juan i 
Nuria Gallardo en els monòlegs de ‘Recortes’


