
14 • PRESÈNCIA • Del 13 al 19 d’abril del 2012

ENTREVISTA

L’actor Julio Manrique és el director artístic del Teatre Romea, on, fins al 22 d’abril,
hi interpreta «Incendis», una commocionant tragèdia contemporània del dramaturg
canadenc d’origen libanès Wajdi Mouawad, en un celebrat muntatge d’Oriol Broggi

Emoció i
intensitat

IMMA MERINO

uan vaig entrar a la platea
del Romea per veure-hi el

muntatge que Oriol Broggi ha
fet d’Incendis, hi vaig veure algu-
na cosa (i, a més, «cremada») que
em va fer pensar en el teatre pari-
senc Bouffes du Nord, un deco-
rat en ell mateix conservant la
memòria visible de la història de
l’edifici, incloses les empremtes
d’un incendi. En trobar-me amb
Julio Manrique li ho vaig co-
mentar i em va dir que, certa-
ment, una part del decorat és un
homenatge al Théâtre du Bouf-
fes du Nord, on fa deu anys hi
vaig veure l’actor interpretant
un muntatge de Peter Brook so-
bre una estranya i inquietant
obra, Far Away, de l’anglesa Ca-
ryl Churchill.

–«Sí que era rara aquella obra.
Rara, bonica i terrible. Una me-
tàfora de la guerra i les seves con-
seqüències. La vaig fer perquè
havia de fer l’Horaci en un mun-
tatge de Hamlet que Peter Brook
va abandonar perquè l’actor
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JULIO MANRIQUE Actor i director teatral

principal va tenir un accident de
cotxe molt greu. Jo estava becat
per assistir a un seminari sobre
Shakespeare amb col·laboradors
de Peter Brook, que fa més de
quaranta anys que és a les Bouf-
fes du Nord. D’aquesta mena de
beques que ja no en deuen donar
en aquesta Europa en crisi. El cas
és que, en no fer el Hamlet i voler
muntar l’obra de la seva amiga
Caryl Churchill, Peter Brook va
pensar en mi. Una aventura es-
tupenda. Tenia 27 anys, espera-
va el meu primer fill i, a més, vaig
interpretar un muntatge dirigit
per Peter Brook. Un moment bo
de la vida.»

–I què va agradar-li més del
mestre Brook? Què en va vo-
ler aprendre?

–«Em va agradar molt com a
persona. Un home molt gene-
rós, molt maco, amb sentit de
l’humor. Va ser un regal fer
aquesta passejada pel seu món,
conèixer els seus actors, gent
amb la qual ha treballat durant
dècades. I, en fi, de com fa teatre

me n’agraden moltes coses i ben
senzilles. L’atenció als detalls. Fa
arribar la idea que el treball dels
actors és en els detalls. No és un
home de grans discursos, sinó
d’accions. M’agrada que no bus-
ca ‘resultats’. Per ell, l’important
és el procés, que no s’acaba mai.
No es tracta d’arribar al dia de
l’estrena per deixar una cosa fi-
xada. En tot cas, cada funció ha
de ser una estrena perquè el
muntatge sempre ha d’estar viu i
s’hi poden anar canviant coses.
No té por d’assumir que un dia
penses una cosa i l’endemà pots
pensar-ne una altra. Hi ha qui
s’aferra a un discurs. Ell no. Si
creu que ha de canviar coses, ho
fa i no passa res. Salvant les dis-
tàncies, em fa pensar en l’Oriol
(Broggi). Li faria vergonya sen-
tir-ho, però, de fet, s’hi emmira-
lla. En fi, Brook és un referent per
a molts, però en l’Oriol hi veig
una actitud semblant pel que fa
a viure el procés, sense por
d’equivocar-se, de canviar. Tam-
poc no es tracta de canviar per

Julio Manrique va néixer a
Barcelona l’any 1973. És
llicenciat en dret per la
Universitat Pompeu Fa-
bra, però no ha exercit
com a advocat. Mentre
estudiava, va debutar als
20 anys com actor profes-
sional al Teatre Lliure amb
Enemic de classe, de Nigel
Williams i amb direcció de
Josep Maria Mestres. No
ha abandonat mai més els
escenaris, on ha treballat
amb bona part de la pla-
na major dels directors
teatrals catalans: Ollé, Bi-
eito, Belbel, Rigola, Brog-
gi, Albertí. També ha as-
sumit la direcció amb
obres de Labute, Ravenhill
i Mamet, a més de versio-
nar L’hort dels cirerers, de
Txèkhov. A la televisió ha
aparegut a les sèries Porca
misèria i Infidels, entre al-
tres.

El debut de
l’estudiant
de dret



Del 13 al 19 d’abril del 2012 • PRESÈNCIA • 15

Julio Manrique va
assumir fa dos anys
la direcció artística
del Romea en
substitució de
Calixto Bieito. Ara
hi interpreta
«Incendis», i
continua dirigint
teatre.
QUIM PUIG



canviar. És un anar fent en què
has de tenir confiança per assu-
mir que la pots cagar i fer-ho di-
ferent. En el cas de Brook, imagi-
na. Quan vaig treballar-hi, ja te-
nia 77 anys i al darrere tot el seu
treball teatral, tan magnífic. Ai-
xò el feia, el fa, molt lliure.»

–No tenir por d’equivocar-
se em sembla una bona ma-
nera de plantejar-se el teatre
i la vida mateixa...

–«Sí, no? Una altra cosa que
em sembla important és treba-
llar (i viure) amb la confiança
que aparegui alguna cosa ines-
perada. Hi ha directors que co-
mencen a assajar una obra te-
nint claríssim com ha de ser el
muntatge i què volen dels ac-
tors. No dic que els resultats no
puguin ser bons i tampoc que no
s’hagin de tenir algunes idees
més o menys clares per posar-te a
dirigir una obra. Però tenir-ho
tot pensat i tancat abans de po-
sar-te a assajar, com si els assajos
només haguessin de materialit-
zar una idea prèvia, em sembla
poc estimulant. Com a actor i
com a director. Hi ha directors
que diuen als actors que no pen-
sin. Una cosa és que pensis tant
el personatge que no et surti
l’emoció, però, carai, l’actor
també pot aportar idees. Desitjo
que em concedeixin aquesta
possibilitat com a actor. Com a
director, espero aquesta actitud
dels actors. De fet, jo vaig co-
mençar a fer de director perquè
m’agrada treballar amb els ac-
tors, que em sorprenguin, que
aportin coses. Per això també
necessito envoltar-me de gent
amb la qual tingui o pugui esta-
blir complicitats. Es tracta
d’anar trobant coses junts, sense
necessàriament buscar-les. Re-
cordo una altra observació molt
bona de Peter Brook: El més difí-
cil per un director de teatre és sa-
ber quan ha de parlar i saber
quan ha de callar. Has d’estar
molt atent. A vegades pots inter-
ferir en un procés que pot arribar
a un lloc tan imprevist com fan-
tàstic. Però també t’has d’adonar
quan la cosa es desvirtua. No has
de lligar, però tampoc perdre’t.»

«Als 27 anys
gràcies a una
beca vaig
treballar amb
Peter Brook.
Va ser un
regal»

«Em sembla
important
treballar (i
viure) amb la
confiança que
aparegui
alguna cosa
inesperada»

«‘Incendis’ és
potent,
emocionant,
inquietant,
bellíssima i
plena d’horror»

«M’interessa
més fer teatre
contemporani
que
desconstruir un
clàssic»

–Parlant d’equilibris i de
fronteres molt fràgils, ha
apuntat que si l’actor fa un
treball molt cerebral és possi-
ble que no li surti l’emoció,
però suposo que, per comu-
nicar l’emoció, també s’ha de
contenir. De fet, penso en
«Incendis», que és una obra
amb una força emocional
tan forta que, per no cremar-
vos, suposo que us heu de re-
fredar una mica... però no
del tot.

–«Certament, aquest és un
equilibri difícil. I més en el cas
d’aquesta obra, que t’escalfa
molt. Té una gran intensitat. És
una obra que parla de la guerra i
de les seves ferides perdurables.
No has de matar la pròpia emo-
ció, però has d’anar amb comp-
te. Això perquè hi pot haver un
moment en què deixes d’expli-
car la història per explicar-te a tu
mateix i mostrar que t’emocio-
na allò que representes. I no es
tracta d’això. De fet, l’emocio-
nant és el compromís de l’actor
amb la història que explica.»

–Al programa de mà d’«In-
cendis» s’hi reprodueixen
unes declaracions seves que
em permeto recordar-li:
«Tinc la sensació (crec que
tots la tenim) d’assajar una
obra ‘important’.» Entre pa-
rèntesis, s’hi afegeix: «Em fa
vergonya l’adjectiu, però és
el que sento.»

–«Doncs això mateix, em fa
vergonya, però ho continuo
sentint. En fi, és potent, emocio-
nant, inquietant, bellíssima i
plena d’horror. El seu autor, que
només té 42 anys, és un Shakes-
peare que viu en el mateix món
que nosaltres. Això també és
molt emocionant. Està molt bé
fer obres de Shakespeare, però
m’emociona una mica més fer
una obra immensa d’un autor
contemporani. Wajdi Mouawed
no només aconsegueix fer arri-
bar la seva paraula poètica, amb
la qual afrontar l’horror
d’aquest món, sinó també fer
sentir el silenci en el teatre. I això
és dificilíssim i importantíssim.
M’emociona que, en el moment

final, es creï la disposició en l’es-
pectador per tal que ‘escolti’ les
cintes que un home va gravar
per sentir una dona que feia anys
havia decidit emmudir...»

–És un silenci que l’espec-
tador necessita...

–«Sí, per començar a pair
l’obra. És molt poètica, però
molt bèstia.»

–Es pot suportar precisa-
ment per la seva poètica, tal
com la seva dimensió mítica
fa que transcendeixi un argu-
ment que servit d’una altra
manera seria efectista i tru-
culent...

–«Si t’expliquen linealment la
història podries pensar en un se-
rial... Una mare que deixa als
seus dos fills un testament que
els obliga a fer una recerca per la
qual acabaran sabent qui és el
seu pare i comprendre l’actitud i
el silenci de la mare...»

–A més, hi ha una revelació
darrere l’altra que és com
una progressió en l’horror. A
la tragèdia grega, tot el que
passarà se sap des del princi-
pi, només falta que s’acom-
pleixi el destí. Aquí, la fatali-
tat va revelant-se.

–«Wajdi Mouawad no renun-
cia a trobar la seva manera d’en-
ganxar l’espectador, de mante-
nir-lo atent. I també d’encaixar
totes les peces de la narració. Pe-
rò, com dèiem, això no és un se-
rial. El text té una força i un ca-
ràcter simbòlic que ens inter-
pel·la i ens fa pensar en l’horror
del món en què vivim i en la difi-
cultat de trencar la cadena de la
violència.»

–Em sembla que en l’obra hi
ha una clara divisió entre el
masculí i el femení i que, en
tot cas, és una dona que, enca-
ra que cometi un acte de vio-
lència, es proposa trencar la
cadena. I bé, hi ha el fet que,
dels seus dos fills bessons, la
noia és una matemàtica i el
noi és un boxejador. Ella
s’aventura i fa el viatge per co-
nèixer el passat de la mare. Ell
en principi s’hi resisteix,
s’atrinxera en el seu dolor i en
la seva rancúnia perquè no
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s’ha sentit prou estimat.
–«Sí, de fet és evident que hi ha

una divisió entre el masculí i el
femení com a portadors de va-
lors diferents.»

–Clara Segura, assumint la
mare i la filla, està immensa.

–«I tant que està immensa. Era
claríssim que havia de fer aques-
ta obra. Li n’havien parlat i fins li
havien fet arribar el text perquè
devien intuir que estava destina-
da a representar-la. Però no hi va
entrar fins que li va dir l’Oriol
per fer-la. S’hi va posar a dins de
seguida. M’alegra molt que amb
aquesta obra estigui mostrant
que és una gran actriu.»

–Com va ser que decidís
programar «Incendis»?

–«M’ho va proposar l’Oriol.
De fet, jo vaig convidar-lo (bé, al
grup La Perla 29) a fer un mun-
tatge en el Romea. Són els nos-
tres veïns, estan aquí al davant, a
la Biblioteca de Catalunya, i vaig
pensar que estaria bé convidar-
los, sobretot perquè és molt in-
teressant allò què fan. Jo, amb
l’Oriol, ja hi havia treballat fent
Hamlet i tenia ganes de tornar-
ho a fer.»

–No va fer l’Horaci i va
passar directament a fer el
Hamlet...

–«Ha anat així. En fi, estic
molt content d’haver fet cas a
l’Oriol i programar aquesta
obra, que és molt gran, però
també és dura i arriscada. Bé, es-
tic en una empresa privada. El
Romea no és el Goya o el Con-
dal, on Focus fa les seves apostes
més comercials, però de totes
maneres sento la responsabilitat
que han de sortir els números
perquè hi ha gent que hi posa els
diners. A veure, no només estic
content perquè el públic ha res-
post, de manera que tenim pràc-
ticament venudes totes les en-
trades fins al 22 d’abril. Estic
content perquè s’ha de creure en
la força de les grans obres i s’ha
de creure en el públic i així,
doncs, que està disposat a fer
l’esforç per poder-les rebre ple-
nament. De totes maneres, jo
crec que has d’exigir al públic,
però també has de donar-li per-

què ho faci.»
–Entenc que no és una fór-

mula, però quina creu que és
la manera amb la qual no
menystenir el públic?

–«Jo crec que el públic t’ha
d’importar i això no vol dir que
facis coses per intentar agradar-
li pensant que només pensa a di-
vertir-se. Però tampoc has de
pensar que està disposat a avor-
rir-se amb tu perquè ets un geni.
O perquè tens un món plàstic
molt bonic. Jo crec que, sense
prendre-li el pèl o precisament
menystenir-lo, s’ha de cuidar el
públic per trobar la manera que
l’interessi allò que li proposes.
En fi, la gent del teatre fem un es-
pectacle i si la gent s’avorreix
t’has de preguntar el perquè.»

–Però la sensació d’avorri-
ment no és igual per tothom.

Si em permet posar un exem-
ple cinematogràfic, un dels
meus directors preferits és An-
tonioni. No em diverteix, però
mai m’avorreix perquè en els
seus temps morts, els seus
plans de llarga durada, sem-
pre hi ha alguna cosa que em
manté l’atenció, que em fa
mirar, que em fa pensar.

–«Tu mateixa ho dius: Allà hi
ha alguna cosa que et manté
l’atenció. I això ha estat pensat
perquè sigui així, encara que, si-

gui Antonioni en el cinema o si-
gui Beckett en el teatre, hi hagi
gent que s’hi avorreixin. I he dit
Beckett perquè, carai, a mi
m’agrada molt i no és precisa-
ment dels que volen entretenir.
Però en les seves obres hi ha algu-
na cosa que em manté en tensió,
expectant. No es qüestió de di-
vertir-se, sinó de disfrutar. Això
no té res a veure amb la banalitat
o l’estupidesa. Per Peter Brook el
teatre és una forma d’alegria, una
celebració de la vida. És trist que
surtis del teatre pitjor de com hi
has entrat. I això passa quan et
tracten com un idiota. En canvi,
pots haver-te sentit trist i adolorit
al teatre i sortir-ne millor perquè
allò que t’han explicat t’ha im-
portat i has sentit que et parlava
de la vida i t’ajudava a compren-
dre el món.»

–Què ha de tenir una
obra perquè vulgui di-
rigir-la?
–«Jo m’he d’encarinyar
amb el text. I, precisa-
ment, em passa amb
obres de les que no són
‘importants’. Si ho són,
m’aclaparen massa. Parlo
de mi com a director, no
com a actor o com a es-
pectador. Les obres amb
les quals m’atreveixo en
principi semblen menys
del que són. Diria que són
obres d’autor amb apa-
rença comercial.»
–Com ara les de Neil
Labute.
–«Això mateix. En les se-
ves obres hi ha una cosa
subterrània, una mala
llet, unes ganes de tocar

els pebrots... que, en fi, em con-
viden a posar-m’hi. Si agafes
Tom Stoppard, ja saps que l’obra
és un monument ple d’idees. Jo
ho puc disfrutar molt veient-ho,
interpretant-ho, però el que em
tempta com a director són les
obres que són més intel·ligents
del que poden semblar en pri-
mera instància. I una altra cosa:
En principi, però sense excloure
res, m’interessa més fer teatre
contemporani que desconstruir
un clàssic.»

En substitució de Calixto
Bieito, Julio Manrique va
assumir fa dos anys la di-
recció artística del Romea.
Aquesta temporada ha
obtingut dos èxits nota-
bles: Incendis i, abans, Qui
té por de Virginia Woolf?,
amb direcció de Daniel
Veronese i protagonitzada
per Pere Arquillué i Emma
Vilarasau. D’aquí a quinze
dies, s’estrenarà el mun-
tatge de David Selvas so-
bre L’habitació blava, una
obra de David Hare inspi-
rada en La ronda, d’Arthur
Schnitzler. Manrique diu
que comparteix amb Ve-

ronese i Selvas la voluntat
de treballar un text sense
idees preconcebudes, la
consideració de la impor-
tància de l’actor en el joc
teatral i el fet que allò que
els continua interessant és
explicar una història. «S’ha
de tenir confiança en la
ficció. I en la capacitat del
teatre per encantar-nos i
commoure’ns. En el fons
és continuar explicant his-
tòries a la vora del foc.»

Tenir
confiança en
el teatre

JM

Julio Manrique. /QUIM PUIG
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