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A Londres i Nova York

Desdedins
de la sevament
N.C.

AMarkHaddon l’hi havien dema-
nat una vegada i una altra. Des que
el 2003 va publicar El curiós inci-
dent del gos a mitjanit van ser
molts els que van trucar a la seva
porta per adquirir els drets i con-
vertir el seu best-seller en teatre
(fins i tot li van arribar ofertes des
de Broadway per adaptar-lo com a
musical de gran format). Però la

resposta, durant anys, sempre va
ser la mateixa: no; i sempre per
idèntica raó: Haddon pensava que
no era possible, que la seva no-
vel·la no era susceptible de pujar
dalt d’un escenari.
Però tanta insistència va acabar

per despertar-li el cuc de la curio-
sitat i el 2008 va decidir acceptar
el repte i va oferir adaptar la no-
vel·la a un dramaturg el teatre del

Escenari|s
Entrevista a JulioManrique, quedirigeix ‘El curiós incident del gos amitjanit’

Les veritats de l’autista
i lesmentides del teatre

NURIA CUADRADO

No deixa que ningú el toqui, però
tot el que ell toca ho converteix en
or. I no, no és mentida. Ni tan sols
és una exageració. PerquèChristo-
pher Boone ni sap, ni pot, ni vol
mentir; a tot estirar, i en cas d’ex-
tremanecessitat (com esbrinar qui
va matar Wellington, el gos), es
permet amagar alguna part de la
veritat.
Christopher John Francis Boo-

ne va seduir milions de lectors des
de les pàgines de la primera no-
vel·la del britànic Mark Haddon,
El curiós incident del gos a mitjanit
(2003). Després, la seva aclapara-
dora lògica vital (aquesta que li im-
pedeix mentir, però que també li
impedeix estimar) va arribar alNa-
tional Theatre de Londres el 2012
gràcies a l’adaptació de Simon
Stephens i, de nou, va enamorar:
va acaparar set premis Olivier. I
ara és Julio Manrique, que també
s’ha deixat atrapar per la seva xar-

xade veritats, qui el pujarà a l’esce-
nari del Lliure deGràcia amb l’aju-
dade l’actor Pol López. JulioMan-
rique (1973), que fins l’any passat
va ser director del Romea, com-
pagina treballs com a actor (és
habitual en els muntatges d’Àlex
Rigola i últimament també en els
d’OriolBroggi) i comadirector, fa-

ceta en la qual ha demostrat incli-
nació per autors com David Ma-
met, Neil LaBute i BernardMarie-
Koltés (va triomfar fa un parell
d’anys amb Roberto Zucco).
Christopher Boone, un adoles-

cent autista (segurament afectat
per la síndrome d’Asperger, un
trastornquepateixenquatre de ca-
da mil nens), viu sota les fèrries (i
lògiques)normesque la sevamalal-

tia ordena: no es deixa tocar; si es
posanerviós, es concentra enel càl-
cul de nombres primers; somia ser
astronauta; no se separa de Toby,
la seva rata domèstica; i no té cap
empatia per entendre ni els senti-
ments (siguin propis o aliens) ni
les emocions.
“Christopher té una gran capaci-

tat per a la lògica i les matemàti-
ques, però no pot comprendre les
metàfores, els subtextos, la forma
en què les persones es comporten,
les emocions humanes i, sobretot,
les mentides”, descriu Manrique
aquest personatge que el va atra-
par quan, fa una dècada, es va en-
dinsar en la novel·la de Haddon
per recomanació del dramaturg ar-
gentí Javier Daulte. “Em va enllu-

ernar la força del personatge de
Christopher iunahistòria,molt hu-
mana, que té unpunt d’autosupera-
ció. Em va commoure. Em va arri-
bar a l’ànima. Em va agradar. I
molt. Però mai no vaig imaginar
quepodia convertir-se en una obra
de teatre”. Així queManrique el va
aparcar entre el munt de llibres
que havien canviat, ni que fos lleu-
gerament, la sevamanera de veure
el món; i va incloure Christopher
al seu petit catàleg d’herois de cap-
çalera.
I allà van estar durant anys. Fins

que l’actor i director va tenir notí-
cia que la novel·la s’havia fet tea-
tre. I que qui ho havia aconseguit
era un dramaturg a qui admira,
SimonStephens (dosdels seusmo-
nòlegs, Paret Marina i T5, es van
presentar a la Sala Beckett el 2011,
dirigits per Marta Angelat). “Em
va sorprendre –admet Manrique–
que fos Stephens, un autor lligat al
Royal Court, amb una obra po-

A la dreta i a la
pàgina següent,
Julio Manrique,
que dirigeix la
versió catalana de
l’obra de Haddon,
durant l’entrevista
al Teatre Lliure al
costat del dibuix
d’un gos com el
que apareix
a la portada de la
novel·la
FOTOS: XAVIER CERVERA

Manrique, a qui ja va atrapar al seu dia la
novel·la, ha volgut portar l’obra al petit escenari
del Lliure de Gràcia per guanyar en proximitat
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Ambun títol enigmàtic, les aventures d’un jove autista narradesper ellmateix ràpidament
es vanconvertir enunbest-seller que vadonar famaal seuautor,MarkHaddon.Després
va arribar la tambéexitosa versió teatral, quedesdel 9d’abril es veurà a l’escenari del Lliure

qual el fascinava, Simon Stephens,
un autor lligat al Royal Court (l’es-
cenari de les obresmés comprome-
ses i arriscades de Londres). I Ste-
phens ho va acceptar.
Des que Haddon i Stephens van

decidir treballar junts fins que El
curiós incident... va pujar a l’escena-
ri del Cottesloe, la sala més petita i
versàtil de les tres de què disposa
el National Theatre, van passar
gairebé cinc anys; i va ser amig ca-
mí quan van decidir completar
l’equip amb la directora Marianne
Elliott, amb qui Stephens ja havia
treballat abans, i que habitualment
indaga en un tipus de personatges
que entronquen fortament amb
Christopher: éssers que se senten
perduts en un món que contem-
plen confusos i on semblen incapa-
ços de trobar la seva pròpia veu.
Va serMarianneElliott, fan con-

fessa de la novel·la, qui va trobar la

solució escènica que va convertir
el text en un espectacle potent i vi-
brant en el qual juguen un paper
determinant tant el treball coreo-
gràfic com les projeccions, la il·lu-
minació i la banda sonora. Elliott
va transformar l’escenari en una
mena de caixa màgica, plena de
trucs, on l’espectador pot conèixer
els paisatges (tant els interns com
el món exterior) pels quals tra-
vessa el cervell de Christopher: els
racons de les seves pors, la gran-
desa dels seus somnis, l’atrafega-
ment de la seva aclaparadora lò-
gica. I com que l’escenari és el cer-
vell de Cristopher, tot en ell és
possible.

El curiós incident... es va estre-
nar el 2 d’agost del 2012 al Cottes-
loe del National Theatre i a la pri-
mavera del 2013 –com sol ser ha-
bitual en l’escena anglesa quan el
muntatge d’un teatre públic acon-

segueixun gran èxit– va passar a la
cartellera d’una sala privada,
l’Apollo. Allà s’hi va estar fins al 19
de desembre: aquella nit, precisa-
ment durant la representació, es
va enfonsar una part del sostre
provocant ferides a vuitanta-vuit

espectadors. El teatre va haver de
tancar les portes i l’espectacle,
malgrat l’enorme èxit que estava
aconseguint, va haver de quedar
aparcat fins que va poder tornar a
presentar-se, el 24 de juny del
2014, en un nou escenari del West
End, el Gielgud, on ja l’han vist

més de 300.000 espectadors.
Bona part del seu èxit de públic

es deu als extraordinaris resultats
que va aconseguir en l’edició del
2013 dels premis Olivier (la màxi-
ma distinció del teatre britànic),
en la qual va obtenir set estatuetes
(un veritable rècord), entre les
quals destacaven la que premia la
millor obra nova i el millor direc-
tor.L’espectacle encara ara esman-
té a l’escenari del Gielgud de Lon-
dres, però a més una segona com-
panyia l’està passejant per tot el
Regne Unit en una gira amb bolos
compromesos fins al proper mes
de novembre.
I elmuntatge tambéha fet el salt

a l’altre costat de l’Atlàntic i una
tercera companyia el representa
(seguint igualment les directrius
de la posada en escena dibuixada
per Marianne Elliott) al Barrymo-
re del West End de Nova York. |

En el muntatge
original anglès,
l’escenari és una caixa
màgica reflex del
cervell del protagonista

A l’esquerra,
Graham Butler
com Christopher
en una imatge
de la producció
londinenca de
l’obra que ara
es presenta al
Gielgud Theatre
FOTO: BRINKHOFF

MÖGENBURG
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el llibre

Thriller i novel·la
de superació

CARLES BARBA

L’any 2003, un autor de literatura
infantil, Mark Haddon, va decidir
arriscar-se a escriure una ficció per a
adults, i amb un protagonista a més
insòlit, un adolescent autista. El lli-
bre, El curiós incident del gos a mitja-
nit, esdevindria un best-seller mun-
dial, i escriptors com Oliver Sacks o
Ian McEwan celebrarien la novel·la
com una petita obra mestra. Claus de
l’èxit? Una d’elles sens dubte eludir
un enfocament paternalista i intro-
duir-nos en la ment de Christopher
Boone, un noi amb síndrome d’Asper-
ger que ens explica en primera perso-
na les seves vivències. La més pu-
nyent, per cert, topar-se amb el cadà-
ver d’un caniche travessat amb una

forca al jardí d’una veïna. Prenent
com a referent Sherlock Holmes,
decideix investigar el cas, i posa així
a prova unes limitacions que no tri-
guen a convertir-se en potencialitats.
A mig camí entre el thriller i la no-
vel·la de superació, Haddon porta el
seu protagonista a descobrir no no-
més l’enigma del gos mort sinó els
secrets familiars que amaguen els
seus pares, i que li fan redimensionar
de cop l’abast de la seva pròpia vida.
La faula suggereix en definitiva una
lliçó: el discapacitat pot ser algú molt
capaç, i en canvi els éssers aparent-
ment assenyats, tenir fosques psicopa-
tologies.
L’autisme ha estat tractat en la

literatura (per Kenzaburo Oé o Jordi
Coca) però només Haddon ha aconse-
guit donar vida a un personatge frà-
gil i alhora resistent equiparable a un
Oliver Twist.

tent i atrevida, qui s’hagués inte-
ressat per adaptar al teatre una no-
vel·la que s’havia convertit en un
best-seller inesperat i que sembla-
va estar escrita per arribar a tots
els públics”.
El juliol va llegir l’adaptació. Va

viatjar aLondres per veure elmun-
tatge. I va decidir convèncer Lluís
Pasqual no només perquè el pro-
gramés sinó perquèho fes al Lliure
de Gràcia, una sala molt més xica
que la deMontjuïc que li proporci-
onaria una proximitat amb els es-
pectadors que intuïa necessària.
De la mateixa manera, Manrique
sabia que era imprescindible tro-
bar l’actor indicat per interpretar
el complex adolescent: “Sense Pol
López aquest muntatge no hauria
estat possible”, conclou el director,
que ha completat el repartiment
amb Mireia Aixalà, Carme For-
tuny, Ivan Benet, Cristina Genebat
(que també firma la traducció al ca-
talà), Marta Marco, Norbert Mar-
tínez i Xavier Ricart.
Haddonva construirEl curiós in-

cident del gos a mitjanit en forma
dediaris, els queChristopher va es-
crivint d’acord a les indicacions de
la seva tutora del centre educatiu,
Siobhan. I Stephens, per poder pu-
jar-los a l’escenari, va decidir con-
vertir-los en l’obra de final de curs,
apostant per la fórmula del teatre
dins del teatre. “Es tracta d’un joc
molt teatral, perquè el teatre expli-
ca mentides per intentar explorar
certa veritat”, apunta Manrique,
que no és aliè a la paradoxa que
sigui a través de les mentides (la
cosa que Christopher més detesta,
encara que siguin les mentides del
teatre) que es donin a conèixer les
veritats doloroses i adolorides d’a-
quest adolescent tan especial.
“És una història sobre la família.

Sobre com criar un fill, sobre com
ser pares, sobre com tenir pares…”,
explica Simon Stephens de la no-

vel·la. I l’apreciació de Manrique
no difereix en excés: “Esclar que
parla de Christopher i de com
afronta la seva vida, però també
parla de tots nosaltres: d’aquells
que es creuen normals però que
també tenenproblemesper relacio-
nar-se; de com tots, de vegades,
ens deixem enredar per les menti-
des; de si sabem com assumir la
nostra feina de pares…”.

L’adaptació de Stephens dóna
poques indicacions (més enllà del
fet que els vuit actors, que interpre-
ten més d’un paper, han d’estar
contínuament en escena…) i deixa
molt marge de maniobra al direc-
tor.Així queManrique,malgrat co-
nèixer la posada en escena del Na-
tional i la seva espectacularitat, ha
decidit prendre un camí diferent.
“És cert que el text de Stephens,

en alguns moments, necessita una
certa espectacularitat perquè, per
exemple, superposa les veus de di-
ferents personatges… Però nosal-
tres hem optat per un espectacle
que es va obrint, de lamateixama-
nera que ho fa la ment de Christo-
pher en aquest viatge iniciàtic que
es veuobligat a emprendre perdes-
cobrir qui vamatar el gos de la veï-
na”, explica Manrique, que ha tre-

ballat l’escenografia ambLlucCas-
tells i que incorpora la música en
directe de Marco Mezquida.

Manrique ha decidit que siguin
els recursos artesanals que podrien
utilitzar Cristopher i els seus pro-
fessors en un muntatge de final de
curs els que pugen dalt de l’escena-
ri del Lliure en la primera part del
muntatge. Per això, a la sala d’as-
saig conviuen les pissarres (que ser-
viran perquè Christopher doni
compte d’infinites fórmules mate-
màtiques, però també per delimi-
tar diferents espais escènics) amb
teles pintades que traslladaran l’es-
pectador als llunyans confins de
l’espai i una bateria que marcarà el
frenètic ritme dels seus pensa-
ments. Però així serà nomésel prin-
cipi; després, quan Christopher
descobreixi que el món és molt
més gran que el camí que separa la
seva casa de l’escola, es revelarà so-
bre l’escenari una nova manera de
representar aquest univers que a
poc a poc està descobrint.

L’aposta escènica de JulioMan-
rique també ha implicat un treball
especialment complicat per a la
composició del personatge de
Christopher, treball que ha portat
tot l’equip barceloní (com abans
ho va fer el britànic, com ho va fer
també Stephens) a familiaritzar-se
amb aquesta malaltia que Mark
Haddon coneixia perfectament
perquè va treballar durant un
temps amb persones afligides de
discapacitats físiques i mentals.
“Sempre m’han interessat aques-
tes persones que considerem dife-
rents”, admetManrique. Una altra
cosa és decidir on és la línia que
marca la diferència. |

Mark Haddon

El curiós incident del gos a mitjanit
TEATRE LLIURE DE GRÀCIA. BARCELONA
ADAPTACIÓ: SIMON STEPHENS. DIRECCIÓ: JULIO
MANRIQUE. DEL 9 D’ABRIL AL 10 DE MAIG

La complexitat
del protagonista
ha portat l’equip a
familiaritzar-se
amb la seva malaltia

Mark Haddon el 2012 DAVID LEVENSON / GETTY
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El muntatge del Lliure,
menys espectacular
que l’original, opta per
anar obrint-se a poc
a poc a l’espectador


