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Timba de 
testosterona 
al Romea
3 Julio Manrique dirigeix un sextet 
d’asos a ‘La partida’, de Patrick Marber 

IMMA FERNÁNDEZ
 BARCELONA

La partida ja ha comen-
çat al Romea. Sis homes 
van descobrint les cartes 
dels seus somnis, frustra-

cions i conflictes. Juguen al pòquer. 
Juguen a la vida. És l’aposta de Julio 
Manrique per a aquest Grec (fins al 
3 d’agost): una adaptació de Dealers’ 
choice (1995), la premiada opera pri-
ma del britànic Patrick Marber (Clo-
ser). «És una comèdia amarga, es va 
agrint a mesura que avança el joc», 
explica Manrique, que ha traslladat 
La partida de Londres a Barcelona. Un 
sextet d’asos la juguen: Ramon Ma-
daula, Joan Carreras, Andreu Beni-

to, Andrew Tarbet, Marc Rodríguez 
i Oriol Vila. 
 Sobre la taula de l’escenari, es re-
parteixen les cartes i els jos es van 
descobrint. Al llarg de la partida 
(dues hores de funció) es desvela de 
què va cada un. «Els personatges es 
retraten jugant. Impulsius, arris-
cats, temeraris, imaginatius, racio-
nals...», sosté el director, que va des-
cobrir l’obra quan es preparava per 
fer de xòfer a Senyoreta Júlia, tam-
bé de Marber. «Aquí dissecciona la 
masculinitat, ofereix un catàleg de 
les relacions d’amistat i entre pa-
res i fills». És una gran família d’ho-
mes solitaris que busquen deixar de 
ser perdedors. Busquen el seu lloc al 

EL FESTIVAL D’ESTIU DE BARCELONA

món entre piques i cors.  
 Esteve (Madaula) és el propieta-
ri del restaurant on es cou una fic-
ció amb alguna carta autobiogràfi-
ca (Marber va tenir problemes amb 
el joc). És un tipus dur, seriós, afici-
onat al pòquer i divinitzat. Sense 
ell, es creu, la resta està perdut. La 
timba que organitza li permet veu-
re el seu fill (Vila), jugador compul-
siu que acabarà rebel·lant-se contra 
un pare castrador. Carreras és un 

cuiner poc hàbil en el control de les 
cartes i de la vida. Impulsiu i beve-
dor, fa temps que no veu la seva fi-
lla i es proposa canviar de joc: con-
vertir-se en el pare perfecte. 
 L’alegria del local és cosa del per-
sonatge de Marc Rodríguez, cam-
brer que somia, il·lús, a obrir el seu 
propi bar. «És molt divertit, vital, pe-
rò tonto. Ensenya les cartes i es de-
lata. És maldestre i vulnerable», el 
pinta Manrique. Al cambrer nord-

americà que assumeix Tarbet, el 
descriu com «un xulo de fosc passat 
que aspira a triomfar a les taules de 
Las Vegas». Benito tanca el pack. És 
Ash, un convidat professional del 
pòquer. 
 «La partida acaba revelant-se com 
una gran provocació; el crit d’un fill 
que li demana al pare que el deixi 
equivocar-se i que li digui que l’es-
tima», argumenta l’exdirector del 
Romea, a qui també li va interessar 
com l’obra «utilitza el joc com a me-
canisme dramàtic que delata mol-
tes coses: qui sap perdre i guanyar, 
com gestionar les emocions...». A 
més valora l’escriptura  d’un autor 
que, igual que el seu admirat David 
Mamet, aposta per l’acció més que 
per la literatura i les belles parau-
les. «Cada rèplica és acció, provoca 
un canvi en l’altre». 
 
JOC REAL / El  muntatge s’estructura 
en tres actes. Els dos primers s’esde-
venen paral·lelament a la cuina i el 
restaurant. En el tercer, els jugadors 
baixen al soterrani. Allà disputaran 
cinc partides reals de hold’em, la vari-
ant de pòquer més practicada. Són 
40 minuts de tensió i estratègia que 
van fer anar de corcoll Manrique. 
«Ha sigut un curro endimoniat». Ell 
–que només sap dels jocs de taula 
que comparteix amb els seus fills– va 
haver d’assessorar-se al Casino de 
Barcelona. Va descobrir un món 
molt més gris del que ens pinten a la 
pantalla. El del Romea tampoc és gla-
murós. És humà. Un món d’homes 
que aspiren a canviar les cartes de la 
seva vida. A guanyar alguna ronda, 
com tothom. H 

33 Una escena de ‘La partida’, al Romea fins al 3 d’agost.
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