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El curiós incident del gos
a mitjanit és una novel·la,
habitualment, de lectura
obligada als instituts. Re-
lata el cas d’un nen autista
que provarà de resoldre un
crim. La justícia és el valor
suprem d’un noi de quinze
anys amb la síndrome
d’Asperger que no suporta
la mentida, no entén la
metàfora i té una capaci-
tat màgica per la matemà-
tica. Julio Manrique, que
va llegir el llibre fa una pila
d’anys, només es va atre-
vir a afrontar la versió tea-
tral si comptava amb l’ac-
tor Pol López. L’obra es re-
presenta al Lliure de Grà-
cia, des d’avui i només fins
al 10 de maig. És el seu re-
torn al Teatre Lliure.

Mark Haddon conside-
rava que era impossible
fer una versió teatral del
seu best-seller. Només va
accedir amb l’adaptació de
Simon Stephens, un autor
de minories que va poder
traspassar la complexitat i
sensibilitat del protago-
nista a l’escena. La mirada

de Manrique és molt més
íntima. Perquè, en comp-
tes de programar-se en
grans escenaris,convida a
la proximitat i al matís.

Per a Manrique, aquest
Christopher és un dels
seus herois. Perquè procu-
ra resoldre els conflictes,
tot i la seva dificultat de re-

lacionar-se amb el món:
“El desarticula” perquè
necessita entendre, pas a
pas, cada acció. No és res
fictici, ho viu com un fet
natural, extrem, que el
converteix en un perso-
natge fascinant “per la se-
va mirada particular al
món”. De fet, la tria de

Stephens és que la seva
psicòloga, Shiobhan (Mar-
ta Marco) alterni el seu pa-
per amb el de narradora
perquè llegeix puntual-
ment el quadern del seu
pacient.

El llenguatge (la traduc-
ció va a càrrec de Cristina
Genebat, que també inter-

preta el paper de la mare)
és un element crucial per-
què sigui creïble. Perquè el
protagonista exigeix un
text molt precís. Tot i que
aparentment pugui sem-
blar obsessiu i esgotador,
esdevé poètic. Efectiva-
ment, coincideix Ivan Be-
net (que interpreta el pa-
per del pare) d’aquesta
síntesi en construeix una
filosofia. Christopher, per
exemple, és incapaç d’en-
tendre els secrets fami-
liars, les mentides piado-
ses que la moral admet pe-
rò que és incompatible
amb la Veritat del protago-
nista. Mireia Aixalà, Nor-
bert Martínez i Xavier Ri-
cart (habituals al reparti-
ment de Manrique) assu-
meixen una auca de perso-
natges per fer dinàmica la
trama. Carme Fortuny és
la veïna enigmàtica que
mantindrà una relació
particular amb Christop-
her. Manrique entenia que
Pol podia representar un
noi de 15 anys, però la veï-
na havia de ser una senyo-
ra gran, “no me la podia
imaginar d’una altra ma-
nera”, diu el director. ■

Pol López és Christopher, un noi autista que viu una aventura per no deixar
impune un crim a ‘El curiós incident del gos a mitjanit’, al Teatre Lliure de Gràcia
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Pol López és Christopher, un noi autista de 15 anys ■ ROS RIBAS

Julio Manrique
torna al Lliure,
després de la
seva estada com
a director artístic
al Romea

Joan Ollé recordava, fa
una dècada, com Mercè
Rodoreda li donava l’opor-
tunitat de traslladar al tea-
tre La plaça del diamant
en una trobada a casa seva
amb Benet i Jornet. Va tri-
gar 25 anys a fer-ne una
versió amb tres actrius de
diferents generacions
que, després de Peralada,
va fer dos mesos de tempo-
rada al Borràs. Ara arriba
la versió definitiva: Lolita
Flores encarna les tres Na-
tàlies. Per a Ollé ha estat
una descoberta, “té els mi-

llors ulls que he vist al tea-
tre.” Després d’una tem-
porada d’èxit al Teatro Es-
pañol de Madrid (d’una gi-
ra per tot l’Estat i algunes
actuacions a Catalunya,
arrenca avui la temporada
a Barcelona, al Teatre
Goya). Només s’hi estarà 
fins al 3 de maig. Ben a
prop del barri de Gràcia de
la novel·la que descriu la
fragilitat d’una dona en la
postguerra i del barri on va
viure el pare de l’actriu a
qui –diu, li faig un home-
natge en cada funció”.

La plaza del diamante
respira la quietud i la den-
sitat de la versió interpre-
tada per Pons, Renom i
Carulla fa deu anys. Ha es-
tat un exercici notable per
a una artista, molt avesa-
da a moure’s i a sentir-se

còmode posant les seves
paraules a les rèpliques. Es
veu que li va preguntar a
Ollé: “M’hauré d’aprendre
tot el text?” Ara no sabria
recitar-lo d’una altra ma-
nera, ja no l’incomoda no
moure’s del banc del parc.

Ollé reivindica la Rodo-
reda de La mort i la pri-
mavera insinuant que en
un país culte, La plaça del
Diamant estaria recone-
guda internacionalment
com Madame Bovary.
Efectivament, des de l’ím-
petu artístic Flores cele-
bra que aquesta història 
tingui èxit tant a Madrid
com a Barcelona, “l’art és
lliure”; no entén de políti-
ca. Lolita és, ja, l’actriu que
més cops ha representat
aquest mite de la literatu-
ra catalana. ■
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Ollé: “Lolita té els millors ulls d’actriu”
Lolita Flores fa
temporada amb ‘La
plaza del diamante’
al Goya de Barcelona

Lolita Flores i Joan Ollé, en una imatge promocional ■ SERGIO PARRA


