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La ‘fórmula Manrique’ no falla

JOSÉ CARLOS SORRIBES 
BARCELONA

La fórmula Manrique s’ha apuntalat 
amb èxit al teatre català al llarg de 
l’última dècada. Primer per lliure, 
amb el seu debut en la direcció amb 
Els boscos i American Buffalo, dues obres 
de David Mamet. I en els últims anys 
al capdavant de la companyia La Bru-
tal, juntament amb el seu soci David 
Selvas. Julio Manrique és un valor se-
gur, o, gairebé segur, perquè al teatre 

no hi ha certeses d’èxit. Tant si actua 
com si dirigeix, com fa ara a L’habitació 
del costat, que estrena a La Villarroel. 

La peça de la dramaturga nord-
americana Sarah Ruhl respon a les 
etiquetes que solen marcar la fórmu-
la del teatre de Manrique: obres con-
temporànies empaquetades de for-
ma llustrosa i acadèmica. És el cas 
d’aquesta comèdia del 2009, d’aire 
victorià, ambientada en la segona 
meitat del XIX als afores de Nova 

York. Temps de canvi de valors i de 
progrés científic, en aquest cas mani-
festat en la consulta d’un metge que 
experimenta amb l’ús d’un vibrador. 
Que en aquells temps s’assemblava, 
pel que sembla, a un assecador de ca-
bells. Era l’instrument per tractar la 
histèria femenina... un eufemisme en 
tota regla. 

El ginecòleg, el doctor Givings 
(Ivan Benet), és l’especialista. Passa 
consulta a casa, en una habitació refu-

gi, al costat de la seva infermera lleva-
dora (Alba Florejachs). La seva dona 
Catherine (Carlota Olcina) acaba de 
tenir un fill i ha de buscar una dida 
(Adeline Flaun) per alletar-lo. Sabrina 
Daldry (Mireia Aixalà), la primera pa-
cient, arriba desesperada, amb el seu 
tosc marit (Xavi Ricart). Un jove artis-
ta bohemi (Pol López), afectat de desa-
mor, també seguirà la teràpia del vi-
brador. 

El quadro avança sempre a bona 

CRÒNICA  ‘L’habitació del costat’, una afinada direcció i un repartiment infal·lible a La Villarroel

velocitat en una peça que sembla lleu-
gera, però que no ho és tant. Perquè 
no hi falten frases amb volada poètica 
i càrrega de profunditat, juntament 
amb diàlegs i situacions espurne-
jants. Les pròpies d’un muntatge amb 
format de vodevil, amb contínues en-
trades i sortides, i en la qual tampoc 
hi falta un ensucrat romanticisme. I 
és, per descomptat, una comèdia que 
necessita intèrprets com els que diri-
geix Manrique de forma afinada per a 
un muntatge en què elles porten la 
veu cantant. 

 
ELLES MANEN /  Carlota Olcina és una 
garantia per a qualsevol director i 
captiva pel seu entusiasme contagiós 
i el dinamisme que atorga a la volcà-
nica i insatisfeta Catherine. Mireia Ai-
xalà no es queda enrere i les seves ses-

RECUPERACIÓ D’UN TÍTOL MOLT APLAUDIT

‘4D òptic’, igual que fa 15 anys
3 Daulte torna a dirigir la seva aplaudida obra amb el mateix elenc a la Biblioteca de Catalunya

MARTA CERVERA 
BARCELONA

N
o és gens habitual inter-
pretar un mateix muntat-
ge 15 anys després amb el 
mateix repartiment. Però 

des d’ahir la Biblioteca de Catalu -
nya acull 4D òptic, un aclamat text 
del prolífic Javier Daulte (Buenos Ai-
res, 1963). Per a l’autor i director ar-
gentí, que acaba de llançar a Es-
panya la seva primera novel·la, El cir-
cuito escalera (Anagrama), ha sigut in-
teressant tornar a muntar l’obra 
amb David Vert, Sandra Monclús, 
Nora Navas, Albert Triola –que ja el 
2004 va substituir el difunt Quim 
Dalmau–, Jordi Rico, Carme Poll, 
Nuria Legarda i Antònia Jaume.  

En el seu moment, aquest mun-
tatge amb intriga, realitats paral·le-
les i humor, coproduït per la Sala 

Beckett i el Lliure amb la col·labora-
ció del Temporada Alta, va suposar 
un revulsiu en l’escena catalana. «Hi 
va haver una comunió molt forta 
amb aquest grup d’actors», recorda 
Daulte. «4D òptic és una cosa que ens 
pertany. Va ser escrita a peu d’esce-
nari per a ells i el petit fenomen que 
va suposar fa 15 anys justifica que 
l’hàgim volgut tornar a fer. Ens vam 
preguntar molt quin sentit tenia tor-
nar-la a muntar, més enllà de l’afec-
te que ens tenim i de la possible nos-
tàlgia, perquè el treball de l’artista 
necessita alguna cosa més. Però és 
una cosa que vas descobrint a mesu-
ra que hi treballes». 

Aquesta peça, protagonitzada per 
uns científics que descobreixen la 
quarta dimensió, va deixar el llistó 
molt alt. Fa 15 anys l’enyorat crític 
d’EL PERIÓDICO Gonzalo Pérez de 

Olaguer va escriure: «Extraordinari 
espectacle que ha estat concebut com 
un joc de ciència-ficció desenvolupat 
a ritme vertiginós. Brillant i innova-
dora aposta del panorama actual». 
Daulte la va crear per a aquest grup 
d’actors, i Toni Casares l’anava tradu-
int al català. «Llavors a Barcelona no 
era gens comú veure un autor diri-
gint el seu text i combinant els assa-
jos amb la seva creació. Tampoc 
aquest tipus d’interpretació desso-
lemnizada, més pròxima al realisme 
brut, on els actors es trepitjaven al 
parlar», recorda Casares.  

Daulte va començar a visitar Barce-
lona a partir del 2000. Va oferir tallers 
a la Beckett que li van permetre anar 
reforçant el seu vincle amb el teatre 
català. Gràcies a ells va muntar obres 
com Fuera de cuadro, una coproducció 
entre sales alternatives de Barcelona i 

Buenos Aires amb actors argentins i 
actrius catalanes. Després va venir  
Gore, un text que li va obrir moltes 
portes i va aplanar el camí per a 4D  
Òptic, la primera obra que va estrenar 
en català abans que en castellà. I des-
prés van venir altres estrenes com Ets 
aquí?, Nunca estuviste tan adorable i la 
versió de La metamorfosi de Franz 
Kafka que va fer amb La Fura dels 
Baus. «Gran part de la meva vida i del 
meu teatre passa per Barcelona on he 

tingut experiències meravelloses». 
La primera versió es va estrenar a 

la sala La Planeta de Girona i després 
va fer temporada al Lliure durant dos 
anys consecutius. «Remuntar 4D òptic 
ens brinda ara la possibilitat d’enca-
rar l’obra amb tota la professionalitat 
i la maduresa adquirits aquests anys. 
I ens permet recuperar aquest esperit 
summament desinteressat que la va 
fer possible». 

 
VIATGE AL PASSAT / En les arts és fona-
mental aquesta llibertat, les ganes 
de descobrir i l’entrega desinteres-
sada que un té quan comença, una 
època en què hi ha més somnis que 
certeses. «Retrobar-nos amb aquest 
esperit tenint tots una edat significa 
retrobar-se amb el millor d’un ma-
teix. Per això vaig començar a es-
criure la meva primera novel·la: vo-

«Remuntar aquesta 
peça permet encarar-la 
amb la maduresa que hem 
adquirit en aquest temps», 
afirma l’autor i director

A l’esquerra, una imatge del ’4D òptic’ del 2003.  
A la dreta, una altra del muntatge actual del 2018.
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Ideesi
E ls dibuixos animats de la nostra 

infància són més brillants i més 
intel·ligents, de la mateixa ma-

nera que la casa dels nostres pares és 
més gran i plena de racons. Quan tor-
nem a uns i altres amb la nostra mida 
actual, descobrim que en realitat són 
menys excitants i més petites. No obs-
tant, de la seva olor en queda una mica 
i no canvia. I sabem apreciar per què li 
agradava al nostre jo nen, mentre el jo 
adult no reconeix res i continua dient 
que eren millors que els d’ara (en el cas 
de les cases sol ser veritat). 

Així, jo no hauria llegit les no-
vel·les de D’Artagnan, si no l’hagués 
confós, en una llibreria al costat d’Els 
Tres Tombs, amb Dartacan, el de la sè-
rie Els tres gossos mosqueters. I si no ha-
gués vist primer aquest nas que en-
vermellia davant el dol o l’amor, no 

I, tot i així, sé que si veig avui un 
episodi se’m farà més llarg que un gol 
d’Oliver Atom en una final. Això passa 
si comparo, per exemple, Els Fruittis, 
amb les seves fruites en terres volcàni-
ques, amb la seva pinya anomenada 
incongruentment Gaspatxo, estereo-
tip andalús gandul, amb els nous di-
buixos Manzana y Cebolleta, amb els 
seus raps improvisats i les seves aven-
tures siderals a la recerca de vambes 
de bàsquet i la seva puresa (els prota-
gonistes arriben a la gran ciutat i per 
això són vegetals sense tractar, que 
comparteixen aventures amb ali-
ments processadíssims i urbanites, de 
batuts a telepizzes).  

Dimarts va morir Stephen Hillen-
burg, creador de Bob Esponja, una de 
les persones que més han fet per 
aquests nous dibuixos que tracten els 

nens com si no fossin tontos i que 
aconsegueixen que els adults se sen-
tin nens. Que aconsegueixen reafir-
mar-los en el pensament boig, educar-
los en la fantasia i en l’humor slaps-
tick, introduir-los en els mons de les 
novel·les d’aventures. Jo podia llegir 
Dumas a partir dels gossos mosque-
ters, però ells, si volen, podran llegir 
Pynchon, Stevenson o no llegir, si no 
volen, i fabricar coets. I tot i que cos-
ti, reconec que aquí no hi ha lloc per 
a la nostàlgia, perquè els  dibuixos 
actuals són encara millors. Escric 
això amb un globus de Bob Esponja 
que vaig comprar al passeig de Sant 
Joan fa tres setmanes a un altre fan 
que viu a casa meva. Sembla un di-
buix desanimat. Està una mica de-
sinflat. Em fa una mica de pena, 
però de moment no el llençaré. H

Bob Esponja  
i els tres  
mosqueters 

Miqui 
Otero

sions de vibrador són memorables 
per la seva comicitat. Alba Flore-
jachs, mentrestant, amb prou fei-
nes parla però ho diu tot en un tre-
ball precís i sense artificis. Adeline 
Flaun també dona el to com la dida 
negra en un món d’alta societat. 

Que ells ballin al so d’elles no és 
incompatible amb el fet que Ivan 
Benet aconsegueixi un treball rodó 
i matisat com el doctor incapaç de 
veure la dona malalta que té a casa. 
O que Pol López s’emporti, com 
sempre, tots els focus quan apareix, 
o que Xavi Ricart torni a deixar una 
altra mostra de la seva condició de 
sòlid actor comodí. Tots es mouen 
al seu aire, i això que no ho tenen fà-
cil en una escenografia realment es-
treta per la disposició del públic a 
dues bandes a La Villarroel. H

Golnaz Hashemzadeh Bonde  narra a la novel·la ‘Vam ser nosaltres’ l’experiència de la seva 
família immigrant  H  Els pares de l’escriptora  van fugir del país durant la guerra contra l’Iraq

Una sueca d’origen iranià
NOVETAT  EDITORIAL

ELENA  HEVIA 
BARCELONA

No a tots els que van precipitar la cai-
guda del xa de Pèrsia els movia la in-
tenció d’implantar la teocràcia que 
més tard va liderar Khomeini. En 
aquesta revolució també hi va haver 
idealistes que van lluitar a favor de la 
democràcia, però el poder dels aia-
tol·làs els va deixar aparcats a la cune-
ta de la història. Els pares de Golnaz 
Hashemzadeh Bonde van marxar de 
l’Iran durant la guerra contra l’Iraq i 
van anar a Suècia, que llavors era el 
paradís a la terra d’aquells que es van 
veure obligats a emigrar per raons 
polítiques. La petita Golnaz va arri-
bar amb 3 anys i ara en té 35, i pel ca-
mí s’ha convertit en una popular es-
criptora en llengua sueca traslladant 
d’una cultura a una altra –és impos-
sible pensar en dues mentalitats més 
diferents– les experiències familiars 
i també en una activista en contra de 
la marginació social, una xacra que 
fins fa uns quants anys semblava que 
no existia en l’idioma d’Ingmar Berg-
man i que avui és gasolina per a l’as-
cens de l’extrema dreta. 

Hashemzadeh, que va debutar a la 
novel·la el 2012, ha passat per Barce-
lona per presentar Vam ser nosaltres / 
Lo que fuimos (Les Hores / Duomo), on 
reconstrueix la història dels seus pa-
res i en especial la de la seva mare, se-
guint el fil dels records mentre s’en-
fronta a una malaltia terminal. «En el 
lapse de 10 mesos, durant el 2014, va 
néixer la meva filla i vaig perdre pri-
mer la meva àvia a l’estiu i a la tardor 
la meva mare. El meu pare havia mort 
un any abans i això em va fer pensar 
com es transmeten les coses impor-
tants de pares a fills. En el meu cas 
aquestes coses anaven tenyides de 
plenitud però també de dolor». És 
aquest dolor el que l’autora ha trans-
format en literatura a partir d’una 
pregunta essencial. ¿Els seus pares 

van aconseguir escapar-se del que 
van deixar enrere a l’Iran o bé es van 
emportar aquells sentiments trau-
màtics amb ells i els van acompanyar 
tota la vida? 

Vam ser nosaltres parla de quatre 
generacions de dones i, de passada, 
d’aquest llegat que de vegades circu-

la per canals invisibles. Hashemza-
deh té una filla que no sap persa 
perquè el pare de la petita és suec, 
la llengua que es parla a casa. Però 
sí que hi ha una excepció, les can-
çons dels anys 50 i 60 que l’autora 
recorda de quan les hi cantaven a 
ella. «La meva filla comença a re-
petir-les i quan ho fa, als seus 5 
anys, em pregunta: ‘¿Trobes a fal-
tar la teva mare?’. I és fascinant 
que em faci aquesta pregunta 
perquè està detectant una sèrie 
de coses i no sé com ho fa. Això 
em fa pensar que les experiències 
dels meus pares tenen repercus-
sió en ella». 

Miratge democràtic 

No té gaires expectatives respecte al 
país dels seus pares, «un dels més to-
talitaris del món», que no ha tornat a 
visitar, tot i que sovint somia amb 
els carrers de Teheran. Recorda el 
miratge que va suposar l’anomena-
da revolució verda del 2009, que es va 
dissoldre ràpidament. El pare de 
l’escriptora, abans que tot quedés 
en res, va seguir aquells fets amb es-
perança. «Em deia: ‘Han hagut de 
passar 30 anys però els canvis ja 
s’han produït, ja són aquí’. I no va ser 
així». 

Però tampoc és optimista amb el 
seu país d’adopció, històricament 
la meca de l’estat del benestar, que 
en els últims anys ha patit un clar 
deteriorament en els seus drets soci-
als. «Quan nosaltres vam arribar a 
Suècia, en els anys 80, de seguida 
vam tenir feina i una bona vida. El 
salari mínim era alt, i el màxim, rela-
tivament baix, i per això les diferèn-
cies socials no eren tan grans. Avui 
les distàncies entre uns i altres han 
crescut molt i els immigrants que 
van arribar com nosaltres estan als 
llimbs». H

«Les distàncies  
socials han crescut 
molt a Suècia. Els 
immigrants avui 
estan als llimbs»

JOAN  CORTADELLAS

33 A Barcelona  8  Golnaz Hashemzadeh Bonde, el dia 21 passat.

lia recuperar aquest espai d’es-
criure per a mi. Quan comences 
no saps si anirà bé o malament, si 
es muntarà la teva obra o si el teu 
llibre es publicarà. Escrius per-
què no ho pots evitar. Després ve 
la professió i et contracten». Per 
això, «recuperar aquell esperit i 
amb els mateixos actors és un 
privilegi», insisteix. 

Tant ell com la resta de l’equip 
tenen una mica la sensació de 
viure una cosa única. «És com es-
tar fent possible l’impossible. I 
treballem molt perquè s’ha de 
fer bé la funció». Daulte ha fet 
força canvis a la peça, més re-
duïda i sense mitja part, però 
creu que els qui van veure l’obra 
fa 15 anys no notaran grans di-
ferències. «He retallat moltes co-
ses perquè l’espectador d’avui va 
més ràpid i això permet anar més 
directe».  

Feia anys que Daulte no venia 
a la ciutat. «Ara noto que hi ha 
més austeritat, menys diners», 
afirma. I afegeix: «El centre s’ha 
perdut per a la gent d’aquí. Cada 
dia, de camí del Born al Raval per 
venir al teatre no sento el català». 
Però no tot són crítiques. «Ara la 
Beckett té una nova llar i s’han 
obert espais com La Perla». H

PEP DAUDÉ

hauria pogut deixar anar, en la meva 
adolescència, deliris que havia llegit 
als llibres de Dumas: «Apagaria el sol 
si li molestés. Res fa semblar l’avenir 
color de rosa com mirar-lo a través 
d’un got de Chambertin».  


