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Un escriptor és un exhibicio-
nista. Pot quedar més o 
menys exposat, però és una 

màquina d’exhibir. O bé la intimi-
tat, o bé el que li és aliè. És un trans-
formador de la realitat, subtil o lite-
ral, però transformador.
 Es llegeix el llibre de Milena Bus-
quets buscant la seva mare. Ella in-
sisteix a dir que és ficció, però tots 
volem veure la que va ser directo-
ra de Lumen. Llegeixo, ja sense em-
buts, sense l’escut de la ficció, els 
llibres de María Yuste i Gabriela Wi-
ener –Vida de provincias i Llamada 
perdida– i disfruto de ser la intrusa. 
Abans dels seus llibres no les conei-
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xia i ara tampoc, però les sento més 
pròximes. ¿Què passa, quan par-
len de si mateixos els escriptors i 
no ho oculten? ¿S’hi acosten només 
aquells que senten curiositat o tots, 
fins i tot els que no en sentien?
 M’ho preguntava, fa unes setma-
nes, després d’haver escrit les set en-
trades de Diario de una madre sin hijo, 
set dies de la meva vida que vaig ex-
plicar a la web de Carmen G. de la 
Cueva. Els dies posteriors a aquell 
diari, tothom em felicitava –que era 
molt maco, que els havia agradat, 
que ho trobaran a faltar –. Gent de 
la qual no tinc constància que hagi 
llegit els meus llibres, sí que han lle-

git el més personal. No llegeixen els 
meus articles ni els meus contes, la 
meva literatura, però sí el que és  ín-
tim.
 ¿Què passa? ¿I per què m’inte-
ressen tant les vides de Yuste i Wi-
ener? ¿Qui són elles per a mi? ¿Per 
què m’entesto a buscar Milena en 
Blanca? ¿Quant hi guanya la litera-
tura quan es novel·la la veritat? No 
entenc quin plaer puc trobara saber 

que el pare de María tenia una mort 
anunciada, que Gabriela manté re-
lacions de tres, que Milena i Esther 
van tenir una història apassionada 
com a mare i filla. 
 No sé què guanyo jo, o què gua-
nya el llibre, al saber que tot va pas-
sar de debò, a la vida. No sé per què 
m’importa, per què em convertei-
xo en una voyeur literària del que és 
aliè. Però llavors recordo una cosa 
que em resulta molt familiar: penso 
en la meva mare, en la manera com 
se li encongeix el cor quan –sense 
saber encara de què anirà–, sota el 
títol d’una pel·lícula o un llibre, hi 
posa: basat en fets reals. H

¿Quant hi guanya 
la literatura quan 
es novel·la la veritat? 
¿Quant hi guanyo jo?
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sentit: no entendre res del que pas-
sa al nostre voltant, la sobrecàrrega 
d’informació que rebem, sentir-nos 
enganyats o haver d’acceptar certs 
rituals socials».

Obra premiada

El muntatge es divideix en dues 
parts. En la primera les projecci-
ons s’utilitzen poc i el seu contin-
gut va lligat a l’entorn escolar del 
Christopher. En la segona, les imat-
ges reforcen la idea de les sobrecàr-
rega d’informació que el protago-
nista, un ésser molt sensible, rep 
de forma agressiva.
 Aquesta obra es va estrenar amb 
èxit a Londres amb un muntatge 
del Royal National Theater dirigit 
per Marianne Elliott. Va ser premiat 
amb set premis Olivier el 2013. H 

S’ha de superar límits per créixer. 
Christopher, l’adolescent autista 
de 15 anys, ho descobreix a El cu-
riós incident del gos a mitjanit, cèle-
bre novel·la de Mark Haddon. Julio 
Manrique porta a escena l’adapta-
ció de Simon Stephens que, des-
prés de triomfar a Londres i Broad- 
way, arriba al Lliure de Gràcia a 
partir de demà amb un sòlid repar-
timent.
 El repte d’interpretar el Chris-
topher, un noi especial fascinat 
pels números però incapaç d’en-
tendre una metàfora, l’assumeix 
Pol López. «El Christopher no su-
porta la mentida. Els seus paràme-
tres per mesurar les coses són di-
ferents», comenta l’actor. En esce-
na està acompanyat per Ivan Benet 
i Cristina Genebat, els seus pares 
en la ficció; i Marta Marco, la psi-
còloga que el tracta i que exerceix 
com a narradora en l’obra teatral. 
La veterana Carme Fortuny encar-
na la Sra. Alexander. Ella i Mireia 
Aixelà, Norbert Martínez i Xavier 
Ricart interpreten, a més, altres 
múltiples personatges. 
 El curiós incident del gos a mitja-
nit narra les peripècies del Chris-
topher per descobrir qui ha matat 
el Wellington, el gos dels seus ve-
ïns que tant s’estimava. «Aques-
ta és una gran aventura èpica, una 
història tan terrible com sorprenent 
protagonitzada per un noi autista 
que es converteix en heroi perquè 
ha d’anar més enllà dels seus pro-
pis límits», destaca Julio Manrique. 
«Un viatge amb salts en el temps i 
en l’espai», afegeix el director. La se-
va posada en escena està ambienta-
da a la sala polivalent del col·legi al 
qual assisteix. «El lloc on fan les fun-
cions de fi de curs és un espai que 
dóna molt de joc. És pròxim, humà, 
lluminós i es va ampliant a mesura 
que avança la funció». 
 Pol López s’ha entrevistat amb 
dos nois que pateixen la síndro-
me d’Asperger per afrontar aquest 

curiós i complex personatge. «El 
Christopher no suporta la mentida 
i ho entén tot de forma literal. És un 
ésser especial obsessionat amb els 
números, les matemàtiques, amb 
autèntica dificultat per entomar els 
sentiments», diu. «És incapaç d’en-
tendre la necessitat de fer coses 
normals com dir mentides piado-
ses, per exemple. Amb la seva acti-
tud posa de manifest un món absurd 
i dóna peu a situacions còmiques i 
tràgiques», declara López. L’estruc-
tura del personatge li recorda els 
clàssics perquè igual que ells té una 
moral pròpia, un pensament únic. 
«Ho explica tot a partir d’ell. A la se-
va manera, és un heroi».
 Més enllà del seu autisme, Manri-
que veu en el protagonista un reflex 
de l’ésser humà. «El Christopher és 
una lupa que amplia coses que hem 
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33 Una altra mirada 8 D’esquerra a dreta, Genebat, Benet, López (centre), Marco i Fortuny.
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Un heroi d’una altra pasta 
Julio Manrique porta a escena ‘El curiós incident del gos a mitjanit’ H Pol López encarna 
el Christopher, l’inquiet noi autista protagonista de la cèlebre novel·la de Mark Haddon

J A Montjuïc, l’Espai Lliure acull 
divendres l’estrena de Mammón, 
la primera part de la  trilogia Tot 
pels diners que el Lliure 
coprodueix amb el col·lectiu La 
Brutal. Nao Albet i Marcel Borràs 
es basen en el relat mitològic 
sobre el dimoni de l’avarícia per 
abordar la guerra de Síria. Iván 
Morales estrenarà al maig 
Cleòpatra, un retrat del món del 
narcotràfic. I al juny, David 
Selvas i Victoria Szpunberg 
llançaran L’onzena plaga, sobre 
economia familiar.

TRILOGIA SOBRE 
ELS DINERS

‘MAMMÓN’

L’Academia 
de la Historia 
rectifica i 
considerarà 
Franco dictador

EL PERIÓDICO
MADRID

La Real Academia de la Historia rec-
tificarà i dirà que Francisco Franco 
va ser un dictador en el Diccionario bi-
ográfico español, segons va anunciar 
ahir la directora  de la institució en 
una entrevista a la cadena SER. Ho fa-
rà, concretament, en la versió digital 
de la publicació, després de les nom-
broses crítiques que va rebre el 2011 
l’entrada biogràfica de Franco segons 
la qual el general colpista «va mun-
tar un règim autoritari, però no tota-
litari, ja que les forces polítiques que 
el recolzaven van quedar unificades 
en un Moviment i sotmeses a l’Estat».

 La definició l’havia redactat Luis 
Suárez, acadèmic i historiador espe-
cialitzat en l’edat mitjana i molt prò-
xim a la Fundación Francisco Franco.  
Segons va explicar Iglesias, la rectifi-
cació podria estar disponible durant 
la tardor. L’obra en paper està forma-
da per 50 volums i el projecte va co-
mençar el 1988.
  La polèmica desfermada per les 
definicions esbiaixades dels princi-
pals personatges del segle XX espa-
nyol va obligar la Real Academia de 
la Historia a crear una comissió per 
revisar l’obra el 2011. Segons infor-
ma El País, la comissió va concloure 
que una entrada s’havia d’excloure, 
14 s’havien de revisar completament 
i 16 s’havien de retocar. En aquests 
quatre anys, encara no s’ha materia-
litzat cap d’aquestes propostes, tot i 
que potser podrien concretar-se ara 
en la versió digital. H

a partir de La tardor

La versió digital del 
‘Diccionario biográfico’ 
modificarà l’entrada, 
que va rebre fortes 
crítiques el 2011 


