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“No tinc ningú, 
necessito algú. Em 
dic Amanda Todd”

gener a la Sala Tallers i, de les 12 fun-
cions programades, n’hi ha 8 desti-
nades a alumnes de centres educa-
tius que van acompanyades de pro-
postes pedagògiques complementà-
ries. L’acollida ha sigut efusiva: 
queden poques entrades a la venda. 

Una ferida sagnant  
Àlex Mañas assegura que ha trobat 
en aquesta versió 3.0 de l’obra “una 
profunditat, una emoció i una feri-
da molt més visibles” que en les pro-
duccions anteriors, però sense re-
nunciar al joc teatral que fa digeri-
ble la tragèdia. També ha canviat 
l’actriu protagonista. Laia Manza-
nares, rostre popular gràcies a la sè-
rie Merlí, és qui es posa en la pell 
d’Amanda, mentre que els papers 
masculins els assumeixen els actors 
que havien participat en les versi-
ons anteriors (una setmana Xavi Sá-
ez i l’altra Isak Férriz).  

Todd era una noia de 12 anys que 
tenia amics amb qui xatejava i par-
lava a través de la webcam. Un de-
predador va aconseguir que li pas-
sés una imatge dels seus pits, i aquí 
va començar un viacrucis d’amena-
ces i xantatge virtual fins que l’ho-
me va acabar viralitzant la fotogra-
fia a l’escola de la noia i fent-li la vi-
da impossible. El problema es re-
produïa allà on anava, tot i que va 
canviar de ciutat i escola tres vega-

des. “Es van fer còmplices d’un ac-
te abominable i per tant ho són del 
desenllaç final”, diu Mañas. Per ai-
xò la seva dramatúrgia està constru-
ïda a través de la relació que va man-
tenir amb persones que tenen cert 
grau de responsabilitat en els fets.     

Laia Manzanares veu el cas 
d’Amanda Todd com “la punta de 
l’iceberg de l’asetjament que patei-
xen les dones”, diu, citant un cas si-
milar denunciat recentemnt per 
una jove de 14 anys a Catalunya. 
Han passat més de sis anys però no 
ha canviat “la barbàrie i la falta de 
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respecte cap al gènere femení”, la-
menta l’actriu. “Internet fa encara 
més fàcil destrossar-li la vida a al-
gú”, afirma, perquè permet repro-
duir “l’abús de poder” de forma anò-
nima. Per això diu que està “conten-
ta” de mostrar-ho a un públic jove, 
però també “afectada”: “Em fa mal 
cada dia”. Perquè l’obra no s’estal-
via detalls. “Els experts diuen que 
s’ha de parlar del suïcidi, no ha de 
ser un tabú, ni un secret”, planteja 
l’autor. És el camí per evitar aques-
tes casos. Amanda Todd estava so-
la i necessitava algú.e

Àlex Mañas recupera al TNC un cas real 
de ciberassetjament, amb Laia Manzanares

TEATRE

El vídeo de nou minuts en què 
Amanda Todd explica el calvari que 
va viure durant dos anys, en què va 
ser víctima de ciberassetjament i bu-
llying, encara està penjat a YouTube. 
Tres mesos després d’allò, es va su-
ïcidar. Era el 2012 i tenia 15 anys. El 
vídeo acaba amb aquestes frases: 
“No tinc ningú, necessito algú. Em 
dic Amanda Todd”. És inevitable 
preguntar-se què va fallar perquè 
aquella adolescent canadenca no 
trobés l’ajuda que demanava a crits. 
Al dramaturg i director Àlex Mañas 
també li va fer plantejar-se fins a 
quin punt l’entorn de la noia no tan 
sols no ho va saber aturar a temps, si-
nó que va actar de còmplice de l’as-
setjament, darrere del culpable ini-
cial. Per què no van apagar la metxa?  

Aquell neguit es va convertir en 
una obra de teatre, Amanda T, una 
ficció basada en fets reals que es va 
estrenar a la Sala Atrium el 2016 i 
després va fer temporada a Madrid. 
El Teatre Nacional la recupera ara 
en l’original en castellà però en una 
nova versió dins el seu primer cicle 
de teatre per a joves, un projecte 
pensat específicament per atreure 
adolescents a la sala. Amanda T es 
podrà veure des d’avui i fins al 20 de 
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Lolita reclama la llibertat d’estimar al Romea amb ‘Fedra’
Lolita va voler dedicar la funció a 
l’actor i dramaturg Manuel Veiga, 
que va morir dilluns als 55 anys. A 
més de la professió, els unia el fet 
que Veiga va dedicar l’espectacle 
Siempre a la verita tuya a Lola Flores. 

A Fedra, Lolita està acompanya-
da de dos noms consagrats i dos més 
joves. Críspulo Cabezas és Hipòlit, 
el fill del rei Teseu, i el destí dels 
sentiments de la reina. Si pogués, 
Hipòlit renunciaria a ser l’hereu de 
la corona i marxaria a viure al bosc. 
Juan Fernández encarna Teseu, un 
rei que passa més temps fent de cor-
sari que al palau amb la família. El 
fill de Fedra i Teseu, interpretat per 
Eneko Sagardoy (el gegant d’Altzo a 
la pel·lícula Handia), és un home 
ressentit que es mou entre basti-
dors per aconseguir el que creu que 
li correspon. Entre tants homes, Fe-
dra troba suport en la seva dida, 
Enone, interpretada per Tina Sainz. 

Al llarg de l’obra, Fedra fa un vi-
atge psicològic i emocional intens: 
comença com una dona deprimida 
que es nega a estimar i acaba des-
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dre. Des del començament del pro-
jecte, Luis Luque va voler “defen-
sar” el personatge. “He volgut alli-
berar-la de les urpes de la culpa i do-
nar-li poder perquè estimi a qui vul-
gui, en el moment que vulgui”, diu el 
director. I pel que fa a l’adaptació, 
els déus no hi estan convidats. “Als 
personatges no els fa mal una mà di-
vina, sinó les seves pròpies decisi-
ons”, explica Luque. 

Fedra és una versió d’Hipòlit, 
d’Eurípides, i és fruit dels equips 
amb creadors nous i consolidats que 
li agrada muntar a Jesús Cimarro,  
director del festival de Mèrida i de la 
productora Pentación. A Luque, un 
dels noms del moment del teatre es-
panyol i director de capçalera de Be-
zerra, el va agafar per sorpresa la 
proposta de Lolita, però tot va anar 
rodat. “Trobar-me amb Lolita va ser 
molt fort. Em vaig trobar amb una 
grandíssima dona. Més que amb 
bons intèrprets, m’agrada treballar 
amb bones persones, perquè quan 
algú té un gran cor el pot mostrar a 
l’escenari”, diu Luque.e

“Arriba una edat en què les dones 
ens convertim en vampires: ens 
agrada la sang fresca, perquè ens fa 
sentir més fresques”, bromejava 
ahir Lolita al Teatre Romea per ex-
plicar el tràngol de la reina que s’en-
amora del seu fillastre a Fedra. Ci-
tant la seva mare, Lola Flores, Loli-
ta va dir que l’edat no és biològica si-
nó que es porta al cap i al cor. Fedra 
es va estrenar en l’última edició del 
festival de teatre clàssic de Mèrida 
i fa parada a Barcelona fins al dia 20 
després de passar per Madrid i un se-
guit de cuitats espanyoles més.   

Lolita es fica ràpidament els pe-
riodistes a la butxaca, però, com ja 
va fer a La plaza del Diamante, juga 
la carta de la contenció, perquè l’ob-
jectiu del dramaturg Paco Bezerra, 
Premio Nacional de literatura dra-
màtica, i del director Luis Luque és 
subratllar l’actualitat de l’obra. Fe-
dra es va estrenar ahir al Romea, i 
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fent-se de la malaltia i declarant-se. 
“L’amor no hauria d’estar prohibit, 
sigui de la mena que sigui”, subrat-
lla l’actriu. En la línia de contempo-
raneïtat de l’obra, Lolita no va bus-
car referents externs per interpre-
tar el desamor, sinó les vegades que 
a ella mateixa no la van correspon-


