
Quatre homes i un taüt
Oriol Osan  •  original
Que una obra comenci amb un personatge rient damunt d’un fèretre és tota una declaració
d’intencions. Així arrenca El funeral de Mary-Lin, l’última proposta de Pere Anglas  que la Sala
Versus Glòries  ha escollit per amenitzar els vespres d’agost. Aquesta “comèdia fúnebre sobre
les relacions familiars”, tal i com la bategen els seus creadors, es podrà veure fins el proper
dia 1 de setembre.

‘Quatre homes i un taüt’ a la Sala Versus Glòries

L’agost barceloní arrenca com sol ser ja habitual: amb la cartellera teatral més seca que un
bacallà, després de la ressaca del Grec. Però com també sol ser habitual, encara queden
alguns incombustibles (els de sempre) que, precisament, s’animen a estrenar obres en plena
canícula, cosa que no només és d’agrair, sinó de celebrar. Un d’aquests és la Sala Versus
Glòries, hereva de l’antic Versus Teatre, els nous gestors de la qual han mantingut la bonica
tradició.
Dit i fet. El petit teatre del carrer de Castillejos ha estrenat El funeral de Mary-Lin, una comèdia
refrescant (què millor per a l’estiu!) sobre els conflictes no resolts entre germans i sobre com
els llaços afectius amb els pares poden condicionar-nos fins i tot després de la seva mort.
Però que ningú es presti a confusió, perquè amb aquesta sinopsi es podria pensar que l’obra
de Pere Anglas és un melodrama sobre el més enllà rebaixat amb gags enginyosos, o una
faula amb la rossa explosiva més famosa de Hollywood com a protagonista. I no és ni una
cosa ni l’altra, sinó tot el contrari.
Tres germans amb perfils molt diferents i relacions millorables coincideixen al tanatori pel
funeral de la seva mare, present a la sala dins d’un taüt. La irrupció a escena del cuidador
sanitari de la residència on la difunta va viure els últims anys altera la delicada convivència
fraternal i converteix la sala de vetlles en un circ passat de voltes, però amb una dosi justa i
equilibrada de bogeria.
Els germans protagonistes són l’Antoniu  (Ramon Godino), el gran i responsable, colgat de
deutes; en David (Jordi Cadellans), l’artista plàstic que viu a París, amb una ploma exquisida i
sofisticada; i en Santi (Marc Casals), el més petit i descentrat, i empastillat d’homeopatia fins a
les celles. El quart home és en Joan Bofill, Johnny  (Txema Puigdollers), el cuidador excèntric,
trepa i desaprensiu. Tots quatre, dirigits per Òscar Molina, que s’encarrega d’acompanyar els
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personatges perquè siguin divertits sense derivar en l’esperpent. A tall de simpatia, cal anotar,
també, com a estrella invitada -en un petit i puntual paper-, l’encantadora i amabilíssima
Carmen Verdugo, la taquillera del teatre, que va despertar somriures entre els habituals de la
sala.
No revelarem la trama per no aixafar la funció, només apuntarem que la difunta Mary tenia
sorpreses preparades per l’endemà del seu funeral, que són les que desencadenen el conflicte
i fan que la peça, amb una lloable voluntat d’entreteniment –que és el que és i ha de ser-
llisqui de forma àgil i amena i pagui la pena acostar-se a la petita sala per a disfrutar d’una nit
d’estiu.
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