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L’obra «La Partida», dirigida per Julio Manrique, es va poder veure al Teatre Municipal de Girona.

DAVID RUANO

LA PARTIDA (DEALER'S CHOICE)
Text: Patrick Marber. Direcció: Julio

Manrique. Intèrprets: Ramon Madaula,
Andreu Benito, Joan Carreras, Marc
Rodríguez, Andrew Tarbet i Oriol Vila.
�DIA:  3 i 4/10/2014. Temporada Alta.

l diccionari de l'Institut
d'Estudis Catalans re-
cull tres accepccions
per a la paraula «tim-

ba», i els tres significats no deixen
d'anar lligats: una timba és una
casa de jocs i una partida de car-
tes en què s'arrisquen diners, però
també és un precipici, un estim-
ball.

El dramaturg britànic Patrick
Marber té ple coneixement de
causa de les tres excepcions de la
paraula timba, sap perfectament
què representa caure pel penya-
segat al que t'aboquen les cartes
quan t'enverinen i les regles del joc
passen per sobre les de la vida. Va
dilapidar bona part de la fortuna
que li va reportar la seva obra

més coneguda, Closer, en el joc, i
assegura que, encara ara, no por-
ta diners a sobre per por de per-
dre'ls en una partida. I abans de tot
això, va debutar amb La partida,
text que Julio Manrique ha recu-
perat i que, després d'enlluernar al
festival Grec, ha passat pel Teatre
Municipal de Girona en el primer
cap de setmana de Temporada
Alta.

La partida situa l'espectador
dins una bombolla de complicitat
masculina, vincles estroncats en-
tre pares i fills i somnis que no s'a-
caben de complir però on, cada
 diu menge a la nit, els protagonis-
tes tenen la il·lusió que la seva sort
acabarà canviant. Aquest micro-
cosmos de testosterona on les do-
nes no tenen cabuda –hi són de
passada, d'oïdes: una filla a la
qual s'ha de portar al zoo, una ex-
dona budista o una rossa des-
pampanant– és el restaurant de
l'Esteve, on un cop per setmana,
l'amo del negoci organitza una
partida de poquer on participen el
cuiner, dos cambrers i el seu fill, un
bala perduda que li genera més
frustracions i despeses que no
pas satisfaccions.

El que comença com una co-
mèdia de situació, amb uns per-
sonatges que transiten de la cuina
al menjador del restaurant parlant
dels seus plans de futur i les seves
misèries mentre paren les taules i
netegen el terra, s'acaba tornant
una fosca i amarga quan un con-

vidat inesperat entra en joc i el
muntatge es trasllada al soterrani
de l'establiment, a la timba. És
llavors quan La partida posa les
cartes sobre la taula i l'espectador
s'adona del que li vol dir Marber:
no tot es juga sobre el tapet i les
apostes les fem cada dia, encara
que no hi hagi trèbols, piques i dia-
mants pel mig.

Perquè tot això sigui creïble ca-
len personatges de veritat, als
qualsdonen vida sis esplèndids
actors ben dirigits. Sobresurten
especialment Ramon Madaula,
que posa cara a l'Esteve, l'amo
del restaurant que s'ha convertit
una mica en el pare de tots; un An-
dreu Benito que inquieta quan
parla amb veu de tro, però també
quan calla i només et mira men-
tre s'arremanga els pantalons i
sobretot, un divertit Marc Rodrí-
guez, l'ase dels cops, perquè és un
ximplet amb un projecte eixelebrat
i que, malgrat tot, és l'únic amb un
somni per sortir del forat.

Entre farols i mans, bromes i
deutes de joc, anem veient que el
pòquer no és un bingo, ni una lo-
teria, i que, per guanyar, cal tenir
cap, pit i collons. El jugador s'hi en-
fronta amb la mateixa actitud que
encara els problemes: amb por,
fanfarroneria o un esperit kami-
kaze que convida a arriscar més
enllà del que és convenient, i no
sempre surt bé. S'ha d'anar amb
compte, quan es juga tan arran del
precipici.  
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Els teatres espanyols van perdre
funcions, espectadors i recaptació
durant l'any 2013, en el qual la co-
munitat més afectada va ser Ca-
talunya, on es van oferir 1.204
funcions menys que el 2012 i van
acudir a les sales 292.486 persones
menys. Aquesta és una de les da-
des que recull l'Anuari de la So-
cietat General d'Autors i Editors
(SGAE) del 2013, any en el qual les
funcions van caure un 4,4 %, els es-
pectadors un 3,2 % i la recaptació
un 2 %. 

Més de la meitat de les repre-
sentacions es van localitzar a Ma-
drid i Catalunya, però, mentre a la
primera hi va haver 33 funcions
més que un any abans per a un to-
tal de 15.407, en la segona es van
perdre 1.204  i es van celebrar no-
més 10.579 funcions.

També es va produir un im-
portant descens de les funcions
programades a Andalusia, on van
passar de 4.757 a 4.172 (un 12,3 %
menys), i a Castella i Lleó, on hi va
haver 517 menys que un any abans
(un 14,4 %). Per contra, a més de
fer-ho a Madrid, van augmentar les
representacions a la Comunitat
Valenciana (182), al País Basc
(133) i, en menys grau, a Castella-
la Manxa, Extremadura, Galícia, La
Rioja i Múrcia.

Menys recaptació
De la mateixa manera que en les
funcions, Madrid i Catalunya su-
men la meitat dels espectadors
que van acudir a les sales l'any pas-
sat. En el primer cas es va produ-
ir un descens de 17.368 especta-
dors (un 0,5 % menys), però en el
segon la caiguda va ser més gran,
de gairebé 300.000 assistents, més
del 10 %. A la Comunitat Valen-

ciana es va incrementar un 4,7 %
el nombre d'espectadors i a An-
dalusia ho va fer un 0,8 %. 

Pel que fa a la recaptació, a
Madrid, amb 88 milions es va re-
bre la meitat de l’ingrés en relació
a tot Espanya, amb un descens
però, de 3 milions respecte a l’any
2013. A Catalunya, on es van re-
captar 34,4 milions, el 20 % del to-
tal d'Espanya, la disminució va
ser de 160.000 euros. Per contra, a
la Comunitat Valenciana es van re-
captar 387.159 euros més en les ta-
quilles, així com també al País
Basc on l'augment va ser de
359.871 euros.

MADRID | EFE/DdG

Catalunya, la més
afectada per la crisi
del teatre amb 230.000
espectadors menys

Segons la SGAE, en el teatre espanyol van
caure un 3,2% els espectadors durant el 2012


La localitat de Besalú es va con-
vertir aquest cap de setmana en el
centre neuràlgic de les editorials
independents amb la celebració de
la 5a edició de la fira Liberisliber,
que enguany va reunir 37 editorials
i centenars de visitants. En aques-
ta última edició es va apostar per
la poesia i les grans figures, buscant
la «bibliodiversitat» i sense perdre
el seu característic estil reivindi-
catiu. «Per això, destaca una nova
activitat L'Escaramussa poètica,

un combat entre sis poetes que ha
aconseguit un èxit aclaparador,
un recital de poesia i fins i tot una
taula rodona sobre política que es-
tava a rebentar», va assenyalar
ahir el director, Miquel-Àngel Co-
des Luna. 

En aquest sentit, des de l'orga-
nització asseguraven ahir que els
editors van notar un augment de
les vendes respecte a altres anys, i
que tenen clar que volen conver-
tir la fira Liberisliber en la mostra
de referència del sector. «Creiem

que les institucions han de fer
una aposta definitiva perquè així
la fira pugui arribar al nivell de la
que es fa a França amb 200 edito-
rials, o la de Roma», va assenyalar
el director de la mostra. Codes
Luna va assegurar també que són
«ambiciosos» perquè consideren
que ho tenen «tot de cara». En-
guany, la mostra va comptar amb
grans noms com Cesk Freixas,
Joan Colomo, l'actriu Sílvia Bel, En-
ric Casasses, Albert Sánchez Piñol,
o el professor Manuel Salgado.
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Besalú acull la 5a edició del Liberisliber Un recital d’òpera tanca el 17è
Festival de Música de s’Agaró

El Festival Internacional de Mú-
sica de s’Agaró, va tancar la seva 17a
edició amb un concert en què la so-
prano Sara Bañeras i el tenor Jor-
ge A. Jasso, acompanyats al piano
per Marie Malechová, van inter-
pretar obres de Donizetti, Verdi,
Gounod i Chopin, entre d'altres.
Aquesta actuació, que va tenir lloc
a l'Església de Nostra Senyora de
l'Esperança, va tancar el cicle dels

vuit concerts que s’han fet engua-
ny, com el recital de piano a 6
mans amb Trio Pianistes a l'Òpe-
ra, el Tango amb Orlando di Bello
al bandoneó acompanyat de Car-
les Pons a la guitarra o els  quintets
amb piano de Mozart i Beethoven
amb solistes de l'OBC i Miquel
Jorba al piano. Aquest festival és el
més antic de la Costa Brava, iniciat
per Eduard Toldrà i continuat per
Xavier Montsalvatge.
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LA XIFRA

a Catalunya durant l’any 2013
Segons lA SGAE, l’any anterior la co-
munitat catalana va ser la més afec-
tada de tot Espanya per la crisi del
teatre amb la realització de 1.204
funcions menys.

menys a les sales catalanes
Catalunya va ser la comunitat que va
perdre més assistents al teatre, amb
una caiguda de gairebé el 10% res-
pecte de 2012, un total de gairebé
300.000 espectadors menys.

del total ingressat per Espanya
El teatre a Catalunya va recaptar
34,4 milions, el 20% del total d’Espa-
nya, i va perdre 160.000 euros en
relació al 2012. A Madrid es van in-
gressar 88 milions d’euros. 

20 % DE RECAPTACIÓ

292.486 ESPECTADORS

1.204 FUNCIONS MENYS


