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Julio Manrique, no se’n pot 
amagar, és un fan acèrrim del 
teatre de David Mamet. Ara 
dirigeix i protagonitza Speed-the-
plow, que ha traduït com Una 
altra pel·lícula, una peça dels 
anys 80 sobre el món de 
Hollywood. Ell mateix ens 
explica de què va. La podrem 
veure al Teatre Borràs.

És el teu tercer Mamet, després 
d’Els boscos i American Buffalo.
M’agrada molt. Em parla. 
Mamet escriu obres sobre gent 
que lluita. Els seus personatges 
no miren d’explicar-nos com se 
senten. I aquí no hi ha ni una 
rèplica en què no diguin què 
volen aconseguir. 

No paren.
Tot és acció. El que et commou 
dels personatges de Mamet és 
que no descansen. I això és el 
que els fa humans, encara que 
siguin uns trilers que juguen a 
amagar la boleta. 

T’agrada molt, també, el teatre 
de referències 

N’hem vist molt, de cinema 
nord-americà. És un mecanisme 
nostàlgic, ja que hem crescut 
veient moltes pel·lis. Nosaltres, 
de fet, hem adaptat Una altra 
pel·lícula a nals dels 80, que és 
l’època daurada dels 

blockbusters. En Doc Brown, un 
dels personatges de l’obra, és 
com una mena de Bruce Willis.

Parla de moltes coses, l’obra.
De l’ambició, del capitalisme, de 
la descon ança, d’una crisi 
personal... De si tu hauries fet el 
mateix que els personatges en 
les mateixes circumstàncies.

Al teatre barceloní, també hi ha 
una certa obsessió pel 
blockbuster? 
Tot i ser un teatre petit, sí. Al 
principi, quan començava, em 
sobtava que la gent parlés de 
les obres com a ‘productes’... 
Els personatges de l’obra estan 
a anys llum de nosaltres, però, 
com nosaltres, es dediquen a 
explicar històries, amb la qual 
cosa podem aplicar-ho al nostre 
o ci. La peça pregunta al p blic  
per què heu vingut aquí? Què 
voleu veure?

Fas de director i actues. No és 
una mica difícil?
És una putada. Per dirigir 
necessites distància i cal un 
ajudant bo. Per això tenim en 
Norbert Martínez. No m’agrada 
gaire acabar un passi i adonar-
me que no l’he vist! –A.G.

NOTA AL PEU La seva tropa, La 
Brutal, és la companyia ‘indie’ 
de Barcelona.

QUÈ PASSA AMB... Julio Manrique

�ABANS
El món del teatre és així: hi 
ha actors que t’agraden molt i 
d’altres que no et fan el pes. No 
saps ben bé per què passa això. 
Empatia? No has vist cap obra 
bona? I et preguntes qui té la 
culpa, l’obra, l’actor, el director. 
I he de reconèixer que havia vist 
Mar Ulldemolins i no m’havia 
entusiasmat. La veia sempre com 
la Mònica Monràs de ‘Ventdelplà’. 
Una cosa estúpida, perquè allà 
també hi era en Nao Albet i se 
m’ha esborrat de la memòria el 
seu personatge.

�EFECTE RIGOLA
Des que treballa amb Àlex 
Rigola la cosa ha canviat. A 
‘Incerta glòria’, sens dubte, era 
el personatge que s’emportava 
el gat a l’aigua. La segona part 
de la funció, amb ella explicant 
la vida de la Trini, era de traca 

i mocador. Un primer pla que 
només aguanten les grans actrius. 
Ara, a ‘Marits i mullers’ torna a 
brillar en un ‘cast’ superlatiu. Es 
posa en la pell d’una estudiant 
psicòpata i d’una nòvia fan de 
‘Supervivientes’. La diferència es 
troba només en la perruca.

�CLIXÉS
Recordo, fa anys, al festival de 
teatre de Salamanca, quan el 
dirigia Calixto Bieito, que Roser 
Camí, després de veure el ‘Baal’ 
de Brecht muntat pel Ro Theater 
de Rotterdam, em va dir que 
volia que un director la posés 
en aquella tessitura, que la fes 
arriscar-se. Els papers que Rigola 
ha ofert a Ulldemolins no són tan 
extrems, però són diferents al que 
havia fet fins ara. Ja no és una 
noieta maca a qui tothom voldria 
de veïna. Si et descuides, et clava 
un mastegot. Ha trencat el clixé.

Mar Ulldemolins

Treplev
Per Andreu Gomila

D’aquesta proposta se’n surt 
amb bon gust de boca. I no 
perquè haguem provat els 
pebrots farcits o alguna altra 
elaboració que els intèrprets han 
preparat durant la funció i que 
després ofereixen als 
espectadors, sinó perquè més 
enllà de les emocions que 
l’esdevenir escènic hagi 
provocat a cadascú de nosaltres, 
l’espectacle ens planteja alguna 
cosa que t’endús a casa. La 
creació de la companyia 
mexicana Vaca 35 apel·la a la 
memòria i el record amb una 
visceralitat atàvica que enfronta i 
uneix, i ens parla de la presència 
dels morts a la vida dels vius. 
L’obra és un ritual de teatre en 

cru sense grans 
condimentacions, com els plats 
que es cuinen en escena, on 
s’aboca l’experiència personal 
dels intèrprets. Quan connectes 
amb el que passa sobre el 
despullat escenari fas un 
trajecte emocional força 
complert. –Santi Fondevila

NOTA AL PEU Vaca 35 són els 
herois de Fira Tàrrega.

Cuando todos pensaban...
���

La Villarroel. Fins al 8 de novembre

‘Una altra 
pel·lícula’ 

Teatre Borràs.  
A partir del 
 dijous 29
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