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El detectiu de Mark Haddon arriba al Lliure de Gràcia. FOTO: ROS RIBAS
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Corda’t bé la bata, que si no t’embrutaràs!

Deia el gran poeta Rainer Maria
Rilke que la infància és l’única
veritable pàtria de l’ésser humà.
I així li devia semblar també a
aquell altre gran poeta que va ser
Antonio Machado quan, exiliat,
derrotat, deprimit i molt malalt,
va escriure ‘Estos días azules y este
sol de la infancia’, l’últim poema
que el seu germà José li va trobar

en una butxaca de l’abric després
de la seva mort. Sap greu comen-
çar amb un to tan trist per parlar
d’un espectacle que, en canvi, va
ben ple de diversió infantil. Però
el cas és que Marc Artigau –ara
mateix, un dels nostres autors més
estimulants– va tenir presents les
paraules de Machado, a l’hora de
fer un bon repàs d’aquells dies que

per a la majoria dels nens (per a
la majoria de nenes el món era
de color rosa) resultaven doble-
ment blaus, perquè les bates del
col·le acostumaven a lluir també
aquest mateix color. I ara, amb
bata o sense, prepareu-vos a
reviure entre versets, cançons
i molt d’humor la màgia amb
truc de la nit de Reis. I a evocar

l’olor especial dels quaderns
de cal·ligrafia o el sabor de la
punta del llapis mullada amb
saliva. Agafeu el vostre àlbum
de cromos, a veure si avui d’una
vegada trobeu un nen que us
pugui bescanviar aquell que us
falta per omplir la col·lecció.
I recordeu com d’estrany us
semblava de vegades aquell
món dels adults en el qual ara
ja esteu irremeiablement ficats.
Però del qual, amb una mica de

sort, us podreu escapar durant
una estona gràcies al retorn
d’aquest aplaudit espectacle.
‘AQUELLOS DÍAS AZULES’. DRAMA-
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Ben cert: el cas de l’assassinat
deWellington, el gos de la veï-
na, potser no té unes dimensi-
ons comparables al cas d’aquell
altreEl gos dels Baskerville que
es troba entre els grans èxits
professionals del detectiumés
famós de tots els temps. Però
per al jove Christopher Boone,
un adolescent de quinze anys
que té les novel·les de Sherlock
Holmes entre les seves lectu-
res preferides (tot i que per ell
capmisteri novel·lístic sigui
comparable a una bona i ben
complicada equació d’aques-
tes que sap resoldre en un tres
i no res), trobar l’assassí del
Wellington té aramateix una
prioritat absoluta. Encara que
sigui pel fet que ell és preci-
sament el principal sospitós
d’aquest crim que el toca tan de
prop; per qüestions de veïnat-
ge, i –especialment– per altres
temes que ara no vénen al cas,
però que s’aniran fent patents
al llarg de la investigació.
Tornant aHolmes: quants

cops no hem sentit a parlar del
seu caràcter esquerp, poc so-
cial, obsessiu i un xic propens
a les addiccions? Per aguantar

RAMON OLIVER

JULIO MANRIQUE ENS PRESENTA LA SEVA VERSIÓ INTIMISTA D’UNA OBRA QUE S’HA CONVERTIT

EN UN VERITABLE FENOMEN DE LA LITERATURA I EL TEATRE BRITÀNIC CONTEMPORANIS

El cas del SherlockHolmes
adolescent i autista

Christopher, que ni se li acu-
deixi regalar-li un exemplar
del seu llibre El món groc: en
Christopher detesta amb totes
les forces el color groc. D’al-
tra banda, si topeu amb ell, no
intenteu resultar afectuosos
amb algunamostra de contac-
te físic: si hi ha quelcom que
en Christopher detesti més en-
cara que el color groc, això és
precisament que algú inten-
ti tocar-lo. I no us molesteu a
exhibir davant seu les vostres
aptituds intel·lectuals creant
imatges metafòriques i jugant
creativament amb el llenguat-
ge: per ell, les coses són el que
són, i qualsevol desviació re-
sulta tan incomprensible com
enervant; i és que, per a una
persona que busca i diu la ve-
ritat sense capmena de guar-
niment, una metàfora és un
despropòsit sense sentit.
Per cert, hi ha una cosa en la

qual aquest peculiar Holmes
no s’assembla gens a l’altre:
mentre que aquell no parava
d’agafar transports públics i
fer un ús constant de les vi-
es ferroviàries britàniques
al llarg de les seves indaga-
cions, aquest noi ni tan sols
sap què significa comprar un
bitllet de tren. Per això ma-
teix, el muntatge britànic de
l’obra creava al seu voltant un
important embolcall virtu-
al que Manrique ha preferit
redimensionar: per ell, la mi-
llor manera d’apropar-se a en
Christopher és la de la intimi-
tat amb un to artesanal.

les sevesmanies, calia ser tot
unDoctorWatson!
Doncs, per dir la veritat, tam-

poc resulta fàcil conviure amb
en Christopher. Holmes podia
semblar de vegades unamica
autista. Però en Christopher
ho és sense capmena de dub-

te; un autista que sembla res-
pondre a les característiques
habitualment associades a la
síndrome d’Asperger. El fet és
que, primer gràcies al relat que
li va dedicarMarkHaddon (i
que, des de la seva publicació
l’any 2003, ocupa un lloc d’ho-

nor a les prestatgeries de mili-
ons de joves i no tan joves lec-
tors; aquesta és una d’aquelles
novel·les juvenils que devoren
persones de totes les edats) i
després des dels escenaris del
West End i de Broadway (es-
tem parlant d’una obra gua-
nyadora ni més ni menys que
de set premis Laurence Olivi-
er), en Christopher s’ha fet un
personatge enormement po-
pular en el món anglosaxó. I
ara, i amb l’ajut de Pol López
–la seva encarnació local–,
pensa seguir les mateixes pas-
ses a casa nostra.

La veritat es troba
en els nombres primers
Així ho creu en Christopher. I
per això mateix, els capítols de
la seva novel·la no segueixen
l’ordre dels nombres naturals,
sinó el d’aquests nombres pri-
mers. Per cert: si Albert Espi-
nosa vol presentar-se un dia al

EL CURIÓS INCIDENT DEL GOS AMITJANIT
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