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Els protagonistes de l’obra juguen al ‘dealer’s choice’. FOTO: DAVID RUANO
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A veure, nois; ara que no
ens escolta ningú: quants de
vosaltres dediqueu un bon
grapat de les vostres hores
nocturnes o dels vostres
caps de setmana jugant al
pòquer en línia? I si no sou
tan espavilats com l’actor
i director Ben Affleck (al
qual uns quants casinos
ja tenen prohibida l’entrada,
cansats que sempre sigui ell
qui guanya a la casa) potser
fins i tot perdeu a internet
més diners dels que us podeu
permetre.
Però els especialistes en

el tema saben que hi ha una
manera de jugar al pòquer
que, per les peculiaritats de
les regles de joc, difícilment
es pot practicar a l’espai
virtual, perquè requereix la
presència física dels jugadors
al voltant d’una taula. I
aquest tipus de pòquer,
conegut com el dealer’s
choice és precisament el que
juguen els protagonistes
d’una obra de Patrick Marber
el títol original de la qual és
justament Dealer’s choice, la
primera obra d’aquest ara ben
cèlebre autor britànic.
I també el seu primer gran

èxit, estrenat al National de
Londres ara fa dinou anys,
i objecte en fa set d’una no
menys aplaudida reposició a
la Menier Chocolate Factory.
Per cert: si abans m’he dirigit
directament als nois, no és
pas perquè ignori que també
moltes de vosaltres teniu les
mateixes febleses ludòpates
que ells, sinó perquè, com diu
el mateix Julio Manrique que
ara dirigirà la jugada a casa
nostra, encara que les dones
en puguin gaudir igualment,
aquesta és una comèdia
dramàtica plena d’homes que
parlen de les coses de què
parlen els homes; una obra
carregada de testosterona

RAMON OLIVER

en què, com diu un dels
protagonistes: “No es juga a
les cartes, es juga a l’home”.

Les cartes damunt la taula

El mateix any 1995 en què
Marber estrenava aquesta
obra, presentava també
la televisiva versió lliure
de l’obra de Strindberg
Senyoreta Júlia que
Manrique va interpretar fa
un parell de Grecs en aquest
mateix Teatre Romea. I que,
pel que es veu, li va fer venir

ganes de repetir amb qui és
també l’autor de l’estupenda
Closer, potser la més
coneguda de les seves obres.
Tal com ho veu Manrique,

pel món del teatre corren
dues menes de dramaturgs:
aquells que s’inventen
personatges amb l’única
finalitat de fer-los servir
per parlar sempre d’ells
mateixos i convertir-los en
vehicles de les seves pròpies
idees, i aquells altres que
deixen viure lliurament

els seus personatges, els
escolten amb atenció i no els
fa res deixar-se sorprendre
per ells a mesura que van
escrivint.
Marber, segons això,

pertany del tot a la segona
categoria. Encara que no
deixi tampoc de banda
l’apunt molt personal; pel
que es veu, abans de posar-
se a escriure l’obra que ara
ens ocupa, ell mateix havia
passat per una etapa de gran
addició al joc. I en això,
segur que s’assemblava una
mica al fill del propietari
del local on aviat es tallarà
la baralla.

Sota els fogons

El restaurant londinenc
en què tenia lloc l’acció
de l’original ha passat
ara a convertir-se en un
restaurant barceloní. Però
encara que els molt british
pastissos de ronyons hagin
sigut substituïts per la
cuina mediterrània, això no
modifica gens la naturalesa
dels conflictes que esclaten
al llarg de la partida que té
lloc al soterrani del local. I
aquests conflictes tenen a
veure amb la relació entre
pares i fills, i amb la manera
d’entendre l’amistat, i amb
el concepte que els jugadors
tenen o no de la lleialtat
i, inevitablement, amb la
por al fracàs i la necessitat
obsessiva de trobar l’èxit a
qualsevol preu. Tot i que,
com sabem molt bé i com
ens han ensenyat tantes
grans narracions, pel·lícules
o peces teatrals (només
cal pensar en el cas de
David Mamet, un referent
citat sovint quan es parla
d’aquesta peça), tant se val
qui guanyi la partida, perquè
en aquests casos, i encara
que faci cara de pòquer, més
o menys tothom té alguna
cosa de loser.

La senyora
va ben servida

L’APUNTADOR

Amb un armari com aquest, sí que

pots tenir sempre un bon fons

d’armari per triar i remenar! Que

és precisament el que fan les dues

germanes i criades que protagonit-

zen l’extraordinària obra que Jean

Genet va escriure l’any 1947 partint

d’un cèlebre cas criminal succeït a

França: quan la senyora surt de casa,

a elles els falta temps per posar-se

la roba de lamestressa i imitar-la en

to burleta,mentre planifiquen com

arruïnar-li la vida i prendre-l’hi des-

présmitjançant l’assassinat. I pel que

es veu, les criades guarden aquestes

malèvoles intencions tant a França

coma Corea: no per res corre pel

món una torbadora obramestra del

cinema coreà titulada precisament

La serventa i filmada l’any 1960 gens

tranquil·litzadora tampoc en aquest

sentit. De Corea ens arriba també el

Sadari Movement Laboratory, una

companyia que ha trencatmotlles

gràcies a la seva forma de rellegir

grans textos escènics (fa poc va

triomfar la seva versió deWoyzeck)

des de la perspectiva d’un teatre físic

en què els objectes cobren un valor

fonamental. I esclar: en aquest cas,

resmillor que disposar d’un immens

armari de fusta noble (la senyora

no es rebaixariamai al terreny dels

conglomerats) capaç de visualitzar

tant l’espai tangible com l’intangible

però ben tens espai psicològic pel

qual esmouen aquestes criades tan

teatrals: només adoptant el rol de

l’odiada senyora i intercanviant-se

els seus propis papers poden plantar

cara a la humiliació implícita en el fet

d’estar al servei d’algú altre.

LES CRIADES. DE JEAN GENET. DIR.: DO

WAN IM. INT.: MEE-RYEONG KIM, EUN-

YOUNG JOUNG, EUN-JU LEE. DEL 4 AL

5/7. MERCAT DE LES FLORS. LLEIDA, 59.

METRO: POBLE SEC (L3). TEL.: 934 261

875. PREU: 28€. HORARI: 21.30H.

La versió coreana de l’obra de Genet.
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JULIO MANRIQUE ORGANITZA LA TIMBA DE L’ANY EN COMPANYIA D’UN GRAPAT DE GRANS ACTORS

Tuets unhomeo et
vols quedar ambmi?

LA PARTIDA

DE PATRICK MARBER. DIR.: JULIO MANRIQUE. INT.: RAMON MADAULA, JOAN
CARRERAS, MARC RODRÍGUEZ, ANDREW TARBET, ORIOL VILA, ANDREU BENITO.
DATA: FINS AL 3/8. LLOC: TEATRE ROMEA. HOSPITAL, 51. METRO: LICEU (L3).
TEL.: 933 015 504. PREU: DE 17 A 27€. HORARI: DE DT. A DV., 20.30H; DS., 18
I 21H; DG., 18H.


