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ElLliurededicauna trilogia als diners
David Selvas, IvánMorales, Nao Albet iMarcel Borràs dirigeixen els muntatges
JUSTO BARRANCO

Barcelona

Volien parlar d’avui, del que està
passant ara. I el temad’ara són els
diners. I a com influeixen els di
ners a les nostres vides, al seu po
der, a allò que estem disposats a
fer per ells, el Teatre Lliure de
Montjuïc i la imparable produc
tora de David Selvas, La Brutal, li
dediquen des del proper 10
d’abril una trilogia teatral ambun
títol claríssim: Tot pels diners.
Una trilogia que barreja la histò
ria mítica amb el present més ra
dical –els seus títols són Mam-
món,Cleòpatra iL’onzena plaga–,
i per a la qual el Lliure i La Brutal
han reunit joves actors, autors i
directors –des de Nao Albet i
Marcel Borràs a Iván Morales,
Victoria Szpunberg, Clàudia Be
nito i la jove companyia del Lliu
re– per explicar tres històries
acabades de sortir del forn. Tres
noves obres que, per reblar el
clau, tot i ser d’autors diferents,
estan unides per un personatge
comú:DylanBravo–encarnatper
Manel Sans–, un home que des
prés de 15 anys en una Babilònia
de pecat i corrupció torna a Bar
celona a desintoxicarse i retro
barse amb els seus orígens.
Perquè res no hi falti, les tres

obres es representaran a l’Espai
Lliure, la sala petita del teatre de
Montjuïc, just en el moment en

què la sala gran programa, dirigi
da per Josep Maria Mestres,
FrankV, “el textde teatremusical
més terrible sobre la banca”, va
recordar ahir el director del Lliu
re, Lluís Pasqual. I amés hi haurà
videoinstal∙lacions al vestíbul
abans de cada funció de la trilo
gia, una taula rodona sobreEl va-
lor dels diners el 18 d’abril i una
partida simultània de Monopoly
el 13d’abril ambprofessorsd’eco
nomia que aniran canviant les re

gles durant el joc. Fins i tot volen
programar les tres obres seguides
com a colofó del cicle, “com si un
es posés a veure la tercera tempo
rada sencera de Homeland”, diu
David Selvas.
Moltes experiències perquè la

qüestió, diu l’actor, director i pro
ductor, és que volen acostarse
més al públic, a un públic al qual
potser, diu, li costa d’anar al tea
tre “perquè està assegut còmoda
ment a casa veient les sèries de
l’HBO”. Ielsdiners són, sensdub
te, un tema capaç demobilitzar.

La primera obra del cicle és
Mammón, escrita i dirigida per
Marcel Borràs i Nao Albet i nas
cuda a partir d’una visita a Síria a
l’inici de la guerra. Una obra que
pren el vell mite de Mammón,
déu de la bonança per als fenicis i
dimoni de l’avarícia per als cris
tians, i l’utilitza “per parlar del
conflicte actual i del que pot pas
sar enqualsevol altre llocdelmón
per l’avarícia i la corrupció que
provoquen els diners”. Després
de Borràs i Albet, el 6 de maig ar
ribarà la Cleòpatra d’Iván Mora
les, l’obra en la qual va néixer ori
ginalment el personatge trans
versal de Dylan Bravo i que parla
dels diners i les relacions huma
nes a través d’una Cleòpatra mo
derna, emperadriu d’un regne en
decadència, unaprostituta barce
lonina a través de la qualMorales
mostra l’actualitat.
La trilogia la tanca, molt bíbli

cament,L’onzena plaga, deVicto
ria Szpunberg i dirigida per Da
vid Selvas, una obra sobre els di
ners i l’estructura social en la
qual, diu l’autora, hi ha una plaga
literal, de rates, en una casa en la
qual els llogaters –que permanca
de diners no se separen– no po
den pagar el lloguer ni denunciar
la seva situació. Paral∙lelament,
conclou Szpunberg, els protago
nistes viuendins d’“unaplaga sis
tèmica capaç de convertirho tot
enmercaderies.”!

‘Mammón’, ‘Cleòpatra’
i ‘L’onzena plaga’
porten a l’escenari el
valor dels diners a les
nostres vides
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ElpersonatgedeManelSans recorre la trilogiadelsdiners alLliure


