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Teatre

Amb La partida es va estrenar 
l’actor i guionista Patrick Marber 
com a autor teatral. Comèdia 
composta per sis drames 
individuals. Translació escènica 
d’una buddy-movie, una 
pel·lícula de col·legues en la 
qual les dones no estan 
convidades. El lloc de la trama 
és un restaurant que una 
vegada a la setmana acull al  
celler una timba de pòquer. 
Juguen habitualment l’amo, el 
seu fill, el cuiner i els tres 
cambrers de La Carta. Aquesta 
nit ha fallat un dels tres. La seva 
cadira l’ocupa un convidat. Un 
paio amb interessos. Es juga 
amb diners, molts diners. 
Guanyar o perdre significa 
alguna cosa en aquesta taula.

És possible que en acabar la 
partida algú marxi amb diners a 
la butxaca però tots els jugadors 
són d’alguna manera 
perdedors. Si no amb les cartes, 
amb la seva vida, o amb tot. No 
cal témer per ells. Marber és 
una versió amable de Mamet. 
No es delecta en les seves 
desgràcies. A tots els ofereix 
una primera sortida 

d’emergència. En el moment 
crític sempre hi ha un gest que 
salva com a mínim la nit o el dia 
després. Aquí ningú no es tirarà 
pel pont. No mentre es 
mantinguin sota la protecció de 
l’autor i dels directors que tenen 
molt en compte que aquesta 
obra és una comèdia 
alimentada per petites 
tragèdies.

Julio Manrique ho té molt clar 
–fins i tot quan coreografia amb 
un ball en línia l’enllaç amb 
l’últim acte– i es dedica a posar 
ofici a un text eficaç. Alt nivell en 
les interpretacions del sextet 

que van des de la complexitat 
que aporta Joan Carreras o el 
magnetisme petri d’Andreu 
Benito a l’anfetamínica 
composició que fa Marc 
Rodríguez, l’idiota feliç del grup. 
Potser la presència més 
descontrolada de la funció.

Excel·lent teatre comercial 
que no s’ha de confondre amb 
altres apostes anglosaxones de 
Manrique de més risc com 
Coses que dèiem avui.–Juan 
Carlos Olivares

NOTA AL PEU Paco Mir ja va 
adaptar ‘Un jeta, dos jefes’

La partida

Teatre Romea  
Fins al 3 d’agost

En surts capficat en una 
tremenda confusió. Com 
t’agradaria que t’hagués 
agradat! Passen les hores i el 
núvol no s’esvaeix. Aixeques un 
castell de cartes amb tots els 
arguments a favor i de manera 
obstinada la construcció cau. 
Mata’m és un text molt especial 
de Manel Dueso, autor i director. 
No s’assembla a res i ningú del 
que ara s’etiqueta com a 
dramatúrgia catalana. Bukowski 
barrejat amb un lirisme 

desbocat. Combinació estranya. 
L’efecte és impredictible, va des 
de l’exquisit a l’indigerible, i tot 
alhora. L’anècdota és fantàstica, 
com els personatges al límit; el 
temps complex i la ironia 
notable, i Boris Ruiz triomfa dins 
un personatge fet a mida, com la 
nimfa Carlota Olcina. Una carta i 
una altra carta per aixecar una 
bona crítica, però el conjunt no 
se sosté, potser debilitat per 
tots aquells factors que en 
principi fan de Mata’m una obra 
diferent. –J.C.O.

NOTA AL PEU És la primera obra 
de Dueso en deu anys.

Mata’m

La Villarroel. Fins al 27 de juliol

DE LA SETMANA
L’OBRA

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!
a

01. 
CELS
Segur que creieu que sóc un paio 
ben pesat, però no penso parar 
de recomanar l’obra de Wajdi 
Mouawad fins que tots i cadascun 
de vosaltres, lectors, l’hagueu 
vista.  Biblioteca de Catalunya. 
De dimarts a diumenge 

02. 
NERIUM PARK
Josep Maria Miró va guanyar el 
Quim Masó amb aquesta obra 
generacional sobre una parella 
que compra un pis. Ell perd la 
feina. Viuen en una urbanització 
fantasma. Hi ha un home estrany. 
Misteri...  Mercat de les Flors. 
De dj. 17 a dg. 20

03. 
UBU ROI
Declan Donnellan ens explica 
l’obra de Jarry a partir d’un sopar 
burgès i a través dels ulls d’un 
adolescent. Penseu en el vostre 
pitjor sopar de Nadal. I en el 
Festen de Vinterberg. 

 Teatre Lliure: Montjuïc. De dj. 
17 a dg. 20

04. 
MERDA D’ARTISTA
Ferran González i Joan Miquel 
Pérez han aconseguit tornar a fer 
un musical de primera després de 
Pegados.  Teatre Poliorama. De 
dimecres a diumenge

05. 
MATA’M
Sí, és una obra ben estranya, 
aquesta, però ho és tant que 
m’atrau com un imant. És tan 
sòrdida que sembla impossible. 

 La Villarroel. De dt. a dg.

Tots les crítiques  
a timeout.cat
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