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Se subhasten 25 cartes de 
Frida Kahlo al seu amant català
La casa de subhastes Doyle traurà a la venda dilluns 25 
cartes que l’artista mexicana Frida Kahlo va enviar al 
seu amant Josep Bartolí, dibuixant i pintor barceloní. 
En aquests escrits, Kahlo parla dels seus problemes de 
salut, de la difícil relació amb Diego Rivera i de la di-
ficultat per pintar. El preu de sortida de les 25 cartes és 
de més de 70.000 euros. Els dos artistes es van conèi-

xer a Nova York, on Khalo havia anat per operar-se la co-
lumna i Bartolí s’havia exiliat després de lluitar a la 
Guerra Civil i passar pels camps de refugiats francesos. 
“Les cartes parlen del fet de sentir-se atrapada, aïllada 
i immòbil. Però Khalo ens desafia amb la seva mirada i 
amb la seva determinació per superar la seva misèria”, 
diu la biògrafa de l’artista, Hayden Herrera.

‘El pont dels jueus’ 
COLUMNA 

Amb la seva primera història, 
ambientada a Besalú durant 
els anys de construcció del 
pont de pedra, Gironell va 
aconseguir un èxit amb pocs 

precedents en la literatura catalana. Des del 
2007 n’ha venut 80.000 exemplars en català 
i 40.000 en castellà, s’ha traduït a l’italià, al 
polonès i al brasiler, i se n’ha fet un còmic.

‘La venjança del...’ 
COLUMNA 

A Besalú, Josep Pujol, de can 
Boquica, un jove traginer que 
coneix tots els camins de les 
comarques frontereres, es 
posa al capdavant d’una guer-

rilla contra la invasió napoleònica. Premi 
Nèstor Luján de novel·la històrica, La venjan-
ça del bandoler (2008) va vendre 35.000 
exemplars en català i 10.000 en castellà.

‘L’arqueòleg’ 
COLUMNA 

Artífex de la Bíblia de Montser-
rat i del Museu de l’Orient Bí-
blic, Bonaventura Ubach és el 
personatge principal de la ter-
cera novel·la de Gironell. El pe-

riple per terres bíbliques va convèncer els lec-
tors: se’n van vendre 55.000 exemplars en cata-
là i 15.000 en castellà. Es va traduir a l’italià, al 
brasiler i al polonès, i es va editar en braille.

‘L’últim abat’ 
COLUMNA 

Per escriure L’últim abat –
l’últim llibre que va publicar 
amb Columna, el 2012–, Giro-
nell va treballar des d’una 
cel·la de Sant Benet de Bages. 

El retrat dels estralls de la corrupció en la po-
lítica i en l’Església a la segona meitat del se-
gle XVI va ser publicat en català i en castellà, 
i va despatxar 40.000 exemplars.

‘El primer heroi’ 
EDICIONES B 

Gironell va viatjar fins a un 
fragment de la prehistòria vis-
cuda en les futures terres ca-
talanes. Ynatsé ha de trobar 
el remei a un mal que assola la 

seva comunitat, el Clan dels Cavalls. En va 
vendre 30.000 exemplars. Aquest Sant Jordi 
es publica en italià, i al maig en francès.
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Cinc encerts comercials 
de Martí Gironell

Un adolescent autista,  
l’heroi èpic de Julio Manrique

Stephens, un altre autor anglès, dra-
maturg vinculat al Royal Court lon-
dinenc, que en va fer una versió que 
finalment es va estrenar al National 
Theatre de Londres el 2012, i d’allà 
va viatjar a Broadway. Julio Manri-
que va llegir el llibre fa més d’una dè-
cada i quan va descobrir la versió de 
Stephens va voler muntar l’especta-
cle. El Teatre Lliure li va comprar la 
proposta: es podrà veure a la sala de 
Gràcia del 9 d’abril al 10 de maig.  

Manrique torna a treballar en fa-
mília, dirigint els seus actors habi-

tuals –Cristina Genebat, Mireia Ai-
xalà, Marta Marco, Xavier Ricart, 
Norbert Martínez, Ivan Benet i 
Carme Fortuny com a convidada– 
i amb un dels millors intèrprets jo-
ves del teatre català, Pol López –que 
Manrique va destapar a American 
Buffalo fa cinc anys–, en el difícil 
paper protagonista. “El Chris-
topher ho entén tot literalment, no 
suporta les mentides, és molt prag-
màtic. Té una manera de veure el 
món i canalitzar els sentiments di-
ferent, sense estar determinat per 

la cultura, la moral o la religió. Té 
una moral pròpia, un pensament 
únic. Això el converteix en una per-
sona especial, però alhora posa de 
manifest els mecanismes que ac-
ceptem com a convencions socials, 
com les mentides pietoses. Ell des-
articula aquest món. Això el fa un 
personatge clàssic, perquè a través 
d’ell també explica tota una època”, 
afirma López. 

Al voltant d’aquest noi de 15 anys 
giren desenes de personatges que in-
tenten comprendre aquesta ment 
misteriosa, excel·lent en les matemà-
tiques i deficient en metàfores i acu-
dits. Julio Manrique veu El curiós in-
cident del gos a mitjanit com “una 
gran aventura èpica”, la història 
d’“un adolescent autista que fa una 
sèrie de descobriments que el porten 
a anar més enllà dels seus límits”. 
L’excusa és la mort del gos del veí. És 
quan el Christopher decideix posar-
se en la pell del seu detectiu favorit, 
Sherlock Holmes, per esbrinar qui 
n’ha sigut el responsable.  

La trama policíaca és l’esquelet 
per relligar una “història de bones 
persones”, resumeix Manrique, una 
obra que permet reflexionar sobre 
les famílies, l’educació dels fills i les 
mentides, amb un llenguatge d’alta 
precisió que “treu poesia de l’ex-
pressió matemàtica”, com afirma 
Marta Marco.e

Pol López protagonitza ‘El curiós incident del gos a mitjanit’ al Lliure

Julio Manrique dirigeix un repartiment de vuit actors que lidera el jove Pol López en el paper del noi  
de 15 anys amb autisme. Ahir van presentar l’espectacle al Teatre Lliure. PERE TORDERA

Si el Christopher Boone veu, de ca-
mí a l’escola, tres, quatre o cinc cot-
xes vermells, sap segur que serà un 
bon dia. En canvi, si en veu quatre de 
grocs, el dia serà terrible i no esmor-
zarà ni parlarà amb ningú. El Chris-
topher odia el groc i el marró, que el 
toquin i que els diferents aliments 
d’un plat estiguin en contacte. Però 
també coneix les capitals de tots els 
països del món, els nombres primers 
fins al 7.507 i la teoria de la relativitat. 
El Christopher Boone té la síndrome 
d’Asperger, un trastorn de l’espectre 
autista que li dóna una limitada capa-
citat social i nul·la empatia, però tot 
i així el 2003 Mark Haddon el va con-
vertir en un heroi de novel·la policí-
aca al llibre El curiós incident del gos 
a mitjanit, que es va convertir en un 
bestseller internacional.  

Malgrat les variades i sucoses 
ofertes per convertir-lo en materi-
al teatral, l’escriptor anglès no va ce-
dir-ne els drets. Trobava que el lli-
bre era tan difícil d’adaptar com el 
caràcter del seu protagonista: sem-
bla impossible d’il·lustrar un tras-
torn que pateixen una de cada cent 
persones al món però que alhora és 
una zona tan fosca i inexpugnable. 
Va ser així fins que va arribar Simon 

BARCELONA
LAURA SERRA

Acció  
La mort del gos del veí fa que 
el noi protagonista es posi en 
la pell de Sherlock Holmes


