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'No apostis pels anglesos', una estrena a Europa a
l'Off Villarroel
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Autor: Teresa Bruna Teatralnet

El Cicle Off de La Villarroel presenta del 19 de gener al 4 de febrer No apostis pels anglesos, de
l'autor Vladimir Djurdjevic (Belgrad). L'espectacle presenta molts punts d'interès: és estrena
absoluta a la Comunitat Europea Barcelona; significa la primera obra de la companyia Partizan
Teatre Nou(pro)digi, formada pels tres intèrprets David Olivares, Óscar García, José Pérez-Ocaña
i el director, Dusan Tomic, nascut a Sèrvia però un autèntic catalan friendly que porta 17 anys aquí
i s'expressa en la nostra llengua amb tota naturalitat. I la seva temàtica: l'amistat sincera de tres
persones, presentada amb el futbol com a teló de fons: "He aconseguit no parlar de la Guerra!",
exclama Tomic.

No apostis pels anglesos és una obra per a actors, ja que transcorre en un espai petit i tota
l'estona parlen. Se centra molt en la història dels tres personatges, que ens han mantingut en
secret perquè l'obra té un cert misteri. Són tres amics, tres perdedors, que es troben en una
situació límit econòmica. Tenen un deute que s'ha de saldar urgentment, cada un a una persona
diferent, de quantitats i formes de cobro també diferents. Només coincideixen en la urgència. Els
homes són en Pau, posseït d'un fort sentiment d'inferioritat ja que viu a costa de la seva dona; en
Piti, un infermer àvid d'aventurar-se en infinites relacions sexuals superficials; i en Bola, un
desgraciat busca- vides que s'amaga sota una màscara bromista. Generalment es troben
d'amagat entre setmana per gaudir d'una de les seves passions: apostar a la lliga anglesa. Però
aquest cop va de debò: han de guanyar com sigui, la seva vida depèn de l'atzar. La curiositat és
que aposten per una lliga de segona o tercera, que pot tenir menys de 10 persones com a públic.
"És una metàfora de que ells també són uns perdedors."

L'obra comença quan ja només queda una aposta per resoldre's, un únic partit amb tres resultats
possibles pels quals cadascun d'ells ha apostat diferent i per separat. Segueixen el partit en
directe i veiem com va canviant la seva relació. Només un pot guanyar i s'arriba a qüestionar
l'amistat.

El títol també és un misteri: "Només puc dir que els anglesos estan ficats en tots els saraus. És
una metàfora, la central dels jocs està a Gibraltar!", explica Tomic. Està traduïda i adaptada al
català per Laura Piqué.

ELS ACTORS PARLEN DE L'OBRA

José Pérez-Ocaña assegura que "si jo fos espectador, trobaria que té un format suggerent.
Sembla que va d'una cosa i va d'una altra! S'han ajuntat per un partit de futbol, però podria ser per
qualsevol altra motiu. El que es destaca és que estan en un context de crisi i els va la vida en la
seva petita aposta. Però tot i que només guanyarà un, es necessiten. Depenen els uns dels altres,
és una història d'amistat."

L'Óscar Garcia confirma que "el futbol és l'excusa perquè esclati el joc dramàtic. A mesura que va
avançant el partit i el resultat va canviant, els nervis exploten i els tres homes expressen els seus
conflictes més profunds. Tots tres han enganyat una persona. El públic s'adona de seguida de què
s'està parlant en realitat..." Misteri.



David Olivares pensa que ja s'ha dit tot i ens parla del grup: "Hi ha un parallelisme entre nosaltres i
els personatges. Ens vam conèixer a l'Institut del teatre i som tots quatre amics. Finalment hem
trobat una manera d'unir-nos però ens ha costat molt d'esforç, tots tenim altres feines, hem tret el
temps d'on hem pogut, ens hi hem estat més de l'habitual... Però estem contents perquè som aquí
per la nostra amistat i l'amor al teatre."

Dusan Tomic diu que "l'obra s'ha representat molt per les 8 antigues repúbliques de Yugoeslàvia,
amb entrades exhaurides arreu. I es va estrenar fa tan sols tres anys. A tota la zona dels Balcans
les apostes esportives online són molt corrents i això la fa molt propera! Però si el públic només
està intrigat per saber qui guanya l'aposta, hauré fracassat com a director. Guanya l'amistat!",
avança.

L'espectacle es planteja en clau de tragicomèdia, fugint del riure fàcil donat que s'hi explica una
tragèdia. Però l'obra té esperança: "És com la paraula Bel-grad, que vol dir mel i sang."

Avisem, doncs, que lamentablement la fotografia del cartell on surten despullats és una promo.
Encara que el teatre és un art viu i pot anar creixent...


