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DIVENDRES, 29 DE MAIG DEL 2015 ara   

➜ 
‘SOUVENIR’ 
TANTARANTANA (BARCELONA) 
El teatre d’objectes, la fotono-
vel·la i la conferència vehiculen 
aquest tríptic ple d’humor sobre 
el fenomen del turisme de mas-
ses. L’actor Fèlix Pons dirigeix 
un espectacle del qual és 
també coautor i intèrpret. 
➔ Del 29 de maig al 21 de juny 

➜ 
‘MATA EL TEU ALUMNE’ 
SALA FLYHARD (BARCELONA) 
Carles Mallol signa l’última pro-
ducció de la Flyhard aquesta 
temporada. Un thriller psicolò-
gic (premi Born de Teatre 2013) 
sobre una família després que 
el pare mati un dels seus alum-
nes a cop de raqueta. 
➔ A partir del 3 de juny 

➜ 
FITKAM 
DIVERSOS ESPAIS (MONTMELÓ) 
28 espectacles infantils i famili-
ars, amb un ampli ventall de 
gèneres, conformen el progra-
ma de la tercera edició del 
Festival Infantil de Teatre Kacu 
Mensi. Amb entrada lliure, que 
cal recollir al Punt d’Informació 
de l’Ajuntament de Montmeló. 
➔ 30 i 31 de maig 

➜ 
‘MI RELACIÓN CON LA 
COMIDA’ 
VERSUS TEATRE (BARCELONA) 
La iconoclasta Angélica Liddell 
bolca en aquest text una mira-
da punyent sobre la cultura i el 
teatre. Un monòleg interpretat 
per Esperanza Pedreño prece-
dit d’un gran èxit a Madrid.  
➔ Del 3 al 28 de juny 

➜ 
‘PENEV’ 
SALA BECKETT (BARCELONA) 
Una dona gran mor a conse-
qüència d’una caiguda al carrer 
per culpa d’una llamborda mal 
col·locada. El seu fill iniciarà una 
croada sense pietat per buscar 
justícia.  
➔ A partir del 4 de juny

LA  
TRIA  

DEL  
PLAY➜David Selvas 

“Vull apel·lar a un 
públic jove que 
s’està a casa veient 
sèries de la HBO” 

Què és L’onzena plaga? 
És un text de Victora Szpunberg inse-
rit dins la trilogia Tot pels diners, un ci-
cle on es parla de la relació que tenim 
amb els diners. Mammón era una refle-
xió sobre els diners i l’art, Cleòpatra so-
bre els diners i les relacions, i L’onzena 
plaga és una reflexió sobre els diners i el 
model de societat que volem. 

En quin context se situa? 
És un futurible, podria passar perfecta-
ment l’any 2015. La crisi ja s’ha instau-
rat, i hi ha una parella protagonista que 
no pot separar-se pels condicionants 
econòmics. 

La plaga del títol és real o metafòrica?  
Hi ha una plaga real de rates. Els per-
sonatges viuen en una casa de la zona al-

ta que està en decadència i que limita 
amb diferents parcs. A causa de la cri-
si, l’Ajuntament ha deixat d’invertir en 
el manteniment d’aquests espais, i les 
rates han prosperat.  

Quins són els altres personatges?  
Hi ha una noia a qui la parella protago-
nista té rellogada una habitació, i pràc-

ticament viuen del 
que ella els paga; 
també el fill dels 
propietaris, a qui el 
seu pare ha encar-
regat que els faci 
fora però que 
s’acaba posant de 
part seva i vivint 
amb ells; hi ha 

també una dona d’una empresa privada 
que vol combatre les plagues, una cien-
tífica boja que els acaba oferint una cú-
pula de vidre per tapar el jardí. 

I hi ha també el Dylan, el personatge 
que surt a les tres obres. 
Aquí el Dylan treballa dins de l’Ajunta-
ment en el servei antiplagues. El seu 
personatge permet a la resta entendre 
que la invasió de rates en el fons és el 
menys important, que tenim al davant 
moltes merdes que no volem veure. 
L’obra parla també de com amb diners 
es poden comprar coses que semblava 
impensable poder adquirir.  

Ets l’ideòleg del cicle i el vau impulsar 
amb La Brutal, la productora de la qual 
ets fundador i codirector amb Julio 
Manrique. ¿La idea de parlar dels di-
ners també va ser teva? 
No, el tema el vam decidir entre tots du-
rant el procés de treball. A mi el que em 
semblava interessant era reunir uns 
dramaturgs que són un bon compendi 
de tres mons diferents. Perquè el món 
de la Victoria Szpunberg no té res a veu-
re amb el del Nao Albet i el Marcel Bor-
ràs (Mammón) ni amb el de l’Iván Mo-

rales (autor de Cle-
òpatra). 

Per què volies reu-
nir aquestes veus 
tan contrastades? 
La intenció és 
apel·lar a un públic 
jove que s’està a ca-
sa veient sèries de la 

HBO i atreure’l cap al teatre amb una 
història que li pugui interessar pel trac-
tament i pel tema. I fer-ho amb tres veus 
completament diferents. 

Quin és el to de l’obra? 
Té un cert to de faula. I també hi ha ele-
ments de terror psicològic. La Victoria 
té un món que lliga molt amb el teatre 
argentí de Daulte i Spregelburd, amb 
una teatralitat molt potent, que li ser-
veix per parlar de coses molt serioses, 
però amb una comicitat molt bèstia.  

Tu ets actor i director de la peça. ¿Com 
es porta la duplicitat de tasques?  
Sempre és complicat. Té alguna cosa de 
repte. I també té a veure amb la voca-
ció d’experimentar. Som a l’Espai Lliu-
re, i en un teatre públic t’has de poder 
arriscar. M’ha ajudat el fet que el meu 
paper és petit, només surto en tres de 
les onze escenes. 

Quina vocació teniu amb la producto-
ra La Brutal? 
Som una productora privada, però te-
nim una certa vocació pública. En el 
fons som generadors de continguts. Es-
clar que ens agradaria guanyar diners 
amb el que fem, però la nostra vocació 
no és fer pasta, el que ens mou és pensar 
què ens agradaria veure als escenaris i 
no veiem, a quin públic ens agradaria 
mobilitzar, amb qui voldríem treballar.  

La productora us aixopluga de la crisi? 
No, perquè fa molts anys que piquem 
pedra, i sense la productora també te-
nim accés a espais com el Lliure o el Na-
cional. El que ens permet La Brutal és 
muntar les nostres pròpies propostes.  

Com concilies el teatre i la televisió? 
Tinc molt clar que la possibilitat de per-
dre diners amb la productora, que és 
una possibilitat molt real, me la puc per-
metre perquè des de fa cinc anys tinc la 
seguretat de la tele. Els que no hem de 
patir per la feina som uns afortunats, i 
això ens dóna la responsabilitat de ge-
nerar coses. | BELÉN GINART

➔ ‘L’onzena plaga’, de 

Victoria Szpunberg  

➔ Direcció: David Sel-

vas. Amb Laura Au-

bert, Javier Beltrán, 

Paula Blanco, Pol Ló-

pez ➔ Teatre Lliure de 

Montjuïc (Barcelona)  

➔ Del 4 al 21 de juny

E S C E N E S

CRISTINA CALDERER

Rostre habitual de la televi-
sió catalana, canalitza els 
seus projectes més perso-
nals en el teatre a través de 
la productora La Brutal, amb 
la qual s’ha inventat el cicle 
‘Tot pels diners’ al Lliure


