
T
e
a
tr

e

58  www.timeout.cat

Ja ens estranyava, ja, que ningú 
s’hagués atrevit a fer una obra de 
teatre, o un musical, amb Fèlix 
Millet com a protagonista. La jove 
companyia La Mama ha posat fil a 
l’agulla i estrenen a l’Almeria un 
musical amb el ‘saquejador’ del 
Palau de Música com a gran 
protagonista, direcció de Jordi 
Pérez Solé, música de Xavier 
Bonfill i rol protagonista de Marc 
Pujol. Una mena de one man show 
on Millet explicarà totes les 
trapelleries comeses des que era 
nen fins a l’actualitat, des que 
robava els caramels als nens fins 
que va “espoliar la cultura 
catalana”, ens explica Pérez Solé.

“Vam començar el projecte fa 
dos anys. Primer vam crear una 

història fictícia al voltant de 
Millet, però aviat ens vam adonar 
que la versió real era més 
interessant. I vam decidir fer una 
comèdia musical”, diu el director.

Per materialitzar el xou, La 
Mama ha portat a terme un intens 
treball de documentació, amb la 
qual cosa tot el que es diu en 
escena és 100% cert. El fil que ho 
lliga tot és inventat, però no pas els 
fets. I no han buscat cap referent 
concret al West End o a Broadway, 
sinó que més aviat han mirat de 
prop la feina satírica d’Els Joglars i 
les ganes de parlar del que passa a 
casa nostra. –A.G.
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Almeria Teatre Fins al 27 de maig

L’ambició, l’èxit i la seva pèrdua 
progressiva provoquen el tumult i 
el caos mental, o sigui Hurlyburly. 
David Rabe va manllevar d’un 
sonet de Macbeth de Shakespeare 
el mot amb aires dadaistes per 
titular la història de quatre amics 
immersos en un procés d’alienació, 
marcat pels excessos amb les 
drogues i el sexe. L’obra estrenada 
el 1984 va fer el salt a la gran 
pantalla el 1998, amb Sean Penn i 
Kevin Spacey, i ara és la jove 
companyia Waltzing Teatre qui 
assumeix el repte de portar el text 
a escena.

Eddie (Pep Ambròs) i el seu 
millor amic Mickey ( Ricard Farré) 
no se’n surten com a directors de 
càsting; Phil (Arnau Puig) és un 
actor sense sort i Artie (Ramon 
Benheví) és l’únic que progressa. 
Darlene, Bonnie i Donna 
–interpretades per 
Bàrbara Roig, 
Mireia Illamola i 
Diana Torné– 
són les clarianes 
en la tempesta 
emocional d’un 
quartet incapaç 
d’assumir les 
pròpies debilitats. 
“Buscàvem una 
cosa fresca i jove, 
que ens la 
sentíssim a prop”, 
diu el director 
Gerard Iravedra. 
Els ha seduït el 
text punyent, 
devastador i amb 

punts còmics de Rabe i han apostat 
per fer-ne una revisió molt 
cinematogràfica, situant dos plans 
a escena i simultaniejant accions. 
La companyia també ha optat per 
dotar de caràcter els personatges 
femenins en una obra assenyalada 
com a misògina. “Elles són més 
solvents moralment i arriben a les 
entranyes emocionals d’ells, que 
són decadents i desgraciats”. 

Hurlyburly destiŀla realisme i té 
un discurs propi de tragèdia del 
segle XXI, sobretot quan Bonnie 
diu a Eddie: “Formem part d’un 
miŀlenni de merda, tothom passa 
per una mala època”. Però després 
de la decadència, s’entreveu 
esperança. –E. Sendra

HURLYBURLY 

Teatre Tantarantana 

Del 27 d’abril al 20 de maig

Millet

Hurlyburly

Quatre homes grisos i fràgils.

Teatre Lliure: Gràcia 

Fins al 20 de maig

Quatre homes i una ai ció. 
Gairebé un vici. O una passió. El 
joc. Les cartes i el casino. De tot ja 
fa temps, perquè han creuat  
l’equador de les seves vides. 
Vides grises. Normals? En 
qualsevol cas, vides sense grans 
alegries i assumides amb certa 
resignació. Tot passa a  la cuina 
del professor. Allà jugant a 
cartes, beuen ginebra i mengen 
magdalenes. El professor té un 
problema judicial i ha demanat 
l’ajuda dels seus companys, dels 
seus amics, de la seva única 
família. I allà fan cap l’enterrador, 
enamorat d’una prostituta 
ucraïnesa, un home sempre 
nerviós. Un barber que va haver 
de vendre la seva part de la 
barberia per deutes de joc i que 
pateix perquè tem que la seva 
dona el deixi. I l’actor, sempre fent 
càstings i amb certa ai ció per les 
situacions incomodes. 

Pau Miró és un gran 
observador de la quotidianitat 
que sap resumir en poques 
paraules. Les necessàries. I 
aquest jugadors són 
probablement una de les seves 
millors obres i una de les 
comèdies més interesant de les 
que corren i han corregut aquesta 
temporada pels nostres teatres. 

Els quatre protagonistes tenen 
en comú el joc i algun 
comportament peculiar. És 
curiós com l’autor extreu detalls 
humorístics de la grisor del seus 

personatges, abocats a una 
existència intranscendent. Ni 
com a perdedors són gran cosa. 

L’obra comença com un petit 
drama marcat per una atmosfera 
d’un cert misteri. Alguna cosa ha 
de passar. Però què? El joc de 
cartes és un mirall del joc de la 
vida. En la que cap dels quatre ha 
tingut bones cartes.

Pau Miró ha dirigir amb un 
pols admirable i una exquisida 
contenció la fragilitat del món 
dels quatre homes grisos. Esclar 
que compteaamb un dels millors 
repartiments que poguem 
imaginar en el nostre teatre. Boris 
Ruiz és el barber. Jordi 

Boixaderas és l’actor. Jordi 
Bosch, l’enterramorts, i Andreu 
Benito, a la i  el lligam de tots ells, 
el professor a qui se li ha mort no 
fa molt de temps el pare. Tots ells 
contribueixen a què la funció 
camini amb interès, destil·lant 
humor cap a una última jugada 
atrevida i que no resoldrà la vida 
però que si surt bé, els donarà un 
marge de felicitat. Els jugadors és 
un goig de sensibilitat i una 
funció destinada a conrear el 
favor del públic. Que vostès en 
gaudeixin. 
–Santi Fondevila

Els jugadors

L’obra és una 
de les millors 
comèdies que 
han corregut a la 
cartellera
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