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i fins i tot estudien programar el tríp-
tic sencer, com si fos una temporada 
sencera de House of cards (el Lliure 
ha creat un abonament especial de 12 
euros per espectacle).  

Les obres són del tot independents 
en estètiques i arguments, però com-
parteixen un nexe temàtic, una cai-
xa escenogràfica i un personatge que 
les creua totes tres, interpretat per 
l’actor Manel Sans. La resta d’actors 
són diferents en nombre i noms a ca-
da peça. “Ell és com Batman, que a la 
història ha tingut diferents dibui-
xants però al final és el mateix per-

sonatge amb els mateixos poders”, 
deia Marcel Borràs. “Per a mi és un 
personatge que encarna la cultura del 
pelotazo però des del punt de vista del 
perdedor”, afegia Iván Morales.  

Una paràbola de la guerra a Síria 
El tàndem creatiu de Marcel Borràs 
i Nao Albet encetarà el cicle amb 
Mammón –del 10 al 26 d’abril–, un 
títol que prové, diuen, d’“un mite fe-
nici que significa riquesa i prosperi-
tat”. En la història que Borràs asse-
gura que li va explicar un arqueòleg 
quan va visitar Síria el 2011, Mam-

món és una divinitat que descen-
deix del cel i acaba portant pel pe-
dregar tot el poble d’una vall que es-
tava plena de riqueses naturals sen-
se explotar i on no hi havia ni rastre 
d’odis, enveges i mals pensaments 
entre els habitants. “El mite té forts 
paral·lelismes amb la situació del 
país i es pot extrapolar a la condició 
de l’home en relació amb els diners, 
amb l’avarícia”, deia Albet. Alhora, 
a la ficció hi sumen la suposada cre-
ació d’una tragèdia teatral que té 
problemes de finançament. A Albet, 
Borràs i Sans els acompanyen en es-
cena Javier Beltrán, Paula Blanco i 
Mima Riera.  

Dominar el món des del Poble-sec 
Iván Morales també beu d’un mite 
antic, Cleòpatra –del 6 al 24 de maig 
a l’Espai Lliure–, per abordar diver-
ses problemàtiques socials d’actua-
litat (la prostitució, la transformació 
de barris com el Poble-sec, el 15-M, 
la participació política) a través 
d’una història “de personatges que 
ens importen, perquè són els nos-
tres veïns”, diu. Els interpreten 
Sans, Clàudia Benito i Anna Azcona.  

Rates per a un sistema podrit 
A L’onzena plaga, de Victoria 
Szpunberg –del 4 al 21 de juny–, hi 
ha una veritable plaga de rates a ca-
sa d’una parella tan precària que no 
es poden ni separar per culpa dels 
diners, però les rates en el fons són 
símbol “d’una plaga sistèmica, invi-
sible, que ho converteix tot en mer-
caderia”, diu l’autora. Els sis actors 
de la Kompanyia Lliure, Selvas i 
Sans viuran la “decadència de la 
burgesia, que s’ha d’acostumar a 
viure sense diners i a deixar activi-
tats diàries com comprar”.e

‘Tot pels diners’: una 
trilogia moderna i radical

La Brutal impulsa i el Teatre Lliure acull tres obres 
que ofereixen diferents mirades sobre el capitalisme

Renovació  
Apel·len 
“al públic que 
mira les sèries 
de la HBO i li 
fa mandra 
anar al teatre”

ARTS ESCÈNIQUES

La companyia La Brutal, que codiri-
geixen David Selvas i Julio Manrique, 
ha fet un Occupy Espai Lliure. Durant 
els pròxims tres mesos, tres especta-
cles de la seva factoria ocuparan la sa-
la petita de Montjuïc. Es tracta d’un 
projecte insòlit, no només perquè Tot 
pels diners és un tríptic que aborda 
una mateixa temàtica des de tres mi-
rades diferents –i això ja implica que 
s’han produït de cop tres espectacles 
de nova creació amb textos de drama-
turgs catalans–, sinó perquè és una 
companyia privada la que ha projec-
tat tot el cicle sencer que després 
acull i coprodueix un teatre públic. 
Nous temps, noves fórmules.  

La voluntat de trencar inèrcies i 
connectar amb nous temes i públics 
són precisament els puntals filosò-
fics de La Brutal. “Volem parlar del 
que està passant a la societat, de co-
ses que ens toquen, i donar joc a 
veus que ens agraden i interessen. 
Volem teixir complicitats amb els 
públics que estan mirant les sèries 
de la HBO i els fa mandra anar al te-
atre, amb els quals ens sentim iden-
tificats”, explicava ahir Selvas.  

A Tot pels diners La Brutal han fet 
la funció de comissaris d’exposició. 
Van buscar un tema actual i provoca-
dor (els diners en relació amb l’art, 
amb l’estructura social i les relacions 
personals), van optar per llenguatges 
i formats diferents però sempre con-
temporanis (i d’aquí l’elecció dels tres 
autors a qui van encarregar les peces) 
i van imaginar maneres per fer que 
el públic visqui “una experiència” to-
tal: per això hi haurà videoinstal·laci-
ons de Mürfila, activitats paral·leles 
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01. Nao Albet i Marcel Borràs han escrit, dirigeixen i interpreten Mammón. 02. Iván Morales és l’artífex de Cleòpatra. 03. David Selva i Victoria Szpunberg són 
director i autora de L’onzena plaga. FRANCESC MELCION 04. L’actor Manel Sans interpreta l’únic personatge que apareix als tres espectacles. FELIPE MENA
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