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Més de 1.500 persones han passat
aquesta tarda pel Mini Grec.
Canalla fent tallers i gaudint
dels jardins @bcncultura

“Y sé que estoy loca y sé que tengo
el pecho podrido de aguantar”. F.G.
Lorca.

Disfrutando mucho deWonderland
de Álvaro Laiz, imponente proyecto
que se inaugura hoy en la galeria Il
Mondo #docfield14 #waraos

Guillermo Fadanelli Escriptor

Patadas, codazos, golpes con la
rodilla, la cabeza, la nuca, mordidas,
¿qué más da? Se castiga el daño, no
la moral. ¿La FIFA es una iglesia?

#tuitsdecultura Llucià Homs Dir. Promoció Cultural ICUB
@lluciahoms

Inma Cuesta Actriu

aquestmón en “diferent, assetjat,
perillós, que fins i tot arracona la
gent i en el qual els aparells mò-
bils que s’utilitzaven per gaudir
es converteixen en una altra co-
sa, en una eina que ja no està al
teu servei sinó al d’un altre, i que
comença a fer cosesmolt particu-
lars”. A l’acció, avisen els furers,
que compten amb nou actors, no
hi haurà sang ni vísceres, es tro-
barà immersa almón visual i digi-
tal. I tindrà lloc, va recordar Mü-

ller, al pati de Santa Elena “que
és extremadament emblemàtic
perquè allà s’afusellava als no fa-
mosos entre l’any 1934 i el 1965”.

Al macroespectacle també hi
ha hagut de contribuir la Direcció
deCreativitat i Innovació de l’Ins-
titut de Cultura de Barcelona, la
responsable del qual, Inés Garri-
ga, va dir ahir que M.U.R.S. “és
una gamberrada amb la qual t’ho
passes pipa i un laboratori que ex-
perimenta amb innovació social,
tecnològica, creativa i econòmi-
ca”. Perquè La Fura ha interactu-
at per poder realitzar-lo –la seva
divisa ha estat sempre acudir a la
gent de la que puguin aprendre–
amb enginyers, universitats i em-
preses com el departament
d’Open Systems de la Universitat
de Barcelona, la Universitat Rovi-
ra i Virgili, el Futurelab de Linz i
el MIT. Hi haurà, doncs, molta
tecnologia. Però també demanen
que la gent no s’oblidi de carregar
les bateries dels mòbils.c

@InmaCuestaWeb
Silvia Omedes Comissària fotogràfica
@Silviaomedes@GFadanelli

www.lavanguardia.com

J. BARRANCO Barcelona

U
na obra de paios, d’ho-
mes, molt testosteròni-
ca”. Així defineix Julio
Manrique el seu nou rep-

te, La partida, una obra de joventut
del britànic PatrickMarber que posa
en escena a sis homes en un joc de
pòquer que s’assemblamolt, massa, a
la partida de la vida. Gens estrany si
es considera que el mateix Marber
ha tingut veritables problemes amb
el joc i que en ell va fer desaparèixer
els sucosos beneficis de la seva exito-
sa obra Closer, que fins i tot va ser
portada al cinema. I justament en
una d’aquestes timbes de pòquer que
tan perilloses resulten per a Marber
s’ambienta La partida, que compta
per al muntatge que es pot veure des
d’avui i fins al 3 d’agost al teatre Ro-
mea –que coprodueix l’obra amb el
festival Grec– amb un elenc especta-

cular: RamonMadaula, AndreuBeni-
to, Joan Carreras, Marc Rodríguez,
Andrew Tarbet i Oriol Vila.
“L’obra transcorre en un restau-

rant en el qual cada diumenge a la nit
es juguen partides de cartes des de fa
dos anys. Això és el que uneix els pro-
tagonistes. Les partides els fan vi-
brar, sentir vius, els il·lusiona. I enca-
ra que Patrick Marber en sap sens
dubte molt sobre el món del joc, so-
bretot parla a l’obra d’homes que es
necessiten molt i que han construït
com una mena de família, una cama-
rilla de paios que es manté viva grà-
cies a l’Esteve (Ramon Madaula), de
qui d’alguna manera tots en són fills.
L’obra parla de pares i fills. De fet
l’Esteve té un fill real que juga molt
fort i va perdent diners arreu. I
aquest fill serà el detonant que faci
que la partida del diumenge de l’obra
sigui molt especial i que esclati tota
una sèrie de coses que s’havien anat
enquistant amb els fills biològics i
adoptats. Perquè tots estan molt
agraïts a Esteve però també se sen-

ten esclafats per ell. I tots necessiten
demostrar-se que, sense ell, també
poden”, explica Manrique.
Per això, prossegueix, tots acaba-

ran “jugant contra simateixos, inten-
tant demostrar-se alguna cosa impor-
tant per a ells, dir-se coses a si matei-
xos, moure’s, comprometre’s en una
mena de somni”. I remarca que un
dels referents de Marber en aquell
moment era David Mamet –del qual
Manrique va dirigir amb molt d’èxit
American Buffalo–i que la fusteria te-
atral és molt bona: tota l’obra és com
una gran partida en la qual “s’ama-
guen coses, hi ha molt de subtext i
totes les rèpliques són pura acció, un
gustarro”.
Per Ramon Madaula, Esteve, “es

tracta de sis homes que no han tro-
bat el seu lloc al món i el busquen”.
“En el pòquer sublimen, se senten al-
gú jugant. El joc és un símbol de les
seves il·lusions i esperances. Una qui-

mera. Si estiguessin bé amb si matei-
xos no li donarien tanta importància,
no serien tan compulsius”, afegeix. I
recorda que juguen veritables parti-
des, decidint el que aposten, gua-
nyant i perdent mentre es relacionen
ambels altres.Un element de teatrali-
tat important i un repte, acaba, “molt
bonic, sobretot quan surt bé”.c

Quiplorarà
Roxy III?

VEGEU ALTRES ESPECTACLES
DE LA FURA AL WEB

A
ra que per fi han inaugurat la satis-
factòria remodelació de la plaça
Eivissa, corre per Horta una brama
molt insatisfactòria: l’únic cinema

del barri agonitza. Ja famesos que davant dels
LaurenHorta només hi ha unamica de cua els
dimecres i pel que sembla la cosa no dóna ni
per pagar el lloguer. Es veu que els projectors
s’apagaran aviat per deixar pas a un supermer-
cat. L’enèsim. Les vuit sales del Lauren Horta
que ara tancaran van ser producte de la par-
cel·lació de l’antic cinema Dante durant l’èpo-
ca de la reconversió multisàlica, que va salvar
uns quants cinemes de barri. El Dante era una
d’aquelles sales mil·lenaristes (en relació al
nombre de butaques i a les superproduccions
de Cecil B. DeMille que s’hi projectaven) que
no van aconseguir arribar senceres a l’edat del
mileurisme. En aquell Dante, a la primeria
dels noranta, podies viure l’experiència d’anar
a veure El marido de la peluquera un diumen-
ge i trobar que éreu cinc persones per a mil
dues-centes butaques. També hi podies cons-
tatar, ambuna barreja demorbositat i compas-
sió, la solitària presència d’una senyora gran,
segurament de Pallejà, que anava tenyida de
platí i es passava les tardes asseguda a l’última
fila (la dels mancs) a l’espera d’algun client.
Tenia la cara angulosa i feia la fila de no ser-hi
tota, però durant els dos anys que hi vaig anar
cada setmana va seure a la mateixa butaca.
Sempre sola. Fins que van tancar. Ara, com a
mínim, hauria pogut anar canviant de sala.
Els meus cinemes d’adolescència van ser

els de Nou Barris i els d’Horta-Guinardó, amb
noms que ara em ressonen a la memòria com
si fossin destinacions de grans viatges d’aven-
tura o antigues nòvies: Astor, Dante, Diaman-
te, Maragall, Montserrat, Río, Rívoli, Venecia,
Victoria oVirrey. Tots van anar sucumbint. Al-
guns, com el Venecia, són temples protes-
tants. D’altres, com el Río, van aguantar mol-
tíssim a l’escarransida nòmina de cinemes de

reestrena, fins que van dir prou. N’hi ha que
han tingut una segona mort. L’antic Virrey es
va transformar en una galeria comercial de pe-
tit format. Ja fa anys que està tancada i ara
ocupa un espai fantasmagòric a la plaça de la
meva infància. Molts d’aquests cinemes van
suscitar celebrades elegies. La generació de
Marsé i Serrat va elevar el Roxy de Gràcia a la
categoria de mite fundacional. Els cinemes
tancats ja havien esdevingut cases d’esperits
al nostre imaginari col·lectiu abans que el
1985Woody Allen estrenés La rosa porpra del
Caire. Aquesta nova tongada de tancaments
deguda al virus 21 (per la primera crisi seriosa
del segle XXI i pel 21% d’IVA) és una mica
diferent. Els cinèfils ja tenen bastant ple el seu
panteó de mites i no sé pas si sorgiran multi-
tuds nostàlgiques del multicinema de progra-
mació plana. Per això l’agonia de les 8 sales
dels Lauren Horta, com fa tres anys la de les
10 dels Lauren Sant Andreu, és encara més
trista. Qui plorarà les multisales tancades?

UN MÓN EN CRISI

L’acció arrenca
en un món feliç
que aviat es comença
a tornar perillós

DRAMATURG I LUDÒPATA

L’autor de ‘La partida’
va tenir veritables
problemes amb el joc; avui
no porta diners a sobre

Els cinèfils ja tenen bastant ple
el seu panteó de mites
i no sé pas si sorgiran
nostàlgics del multicinema

Tarbet, Carreras, Vila i Rodríguez en una escena de La partida

XAVIER CERVERA

Màrius
Serra

CALOR HUMANA

Per Manrique,
l’obra parla d’homes
que es necessiten molt
i han creat una família

DAVID RUANO

JulioManrique dirigeix en el Romea sis homes
a ‘La partida’, de PatrickMarber

Pòquerde
testosterona


