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Esperar davant la presó un amic 
té un signi cat. eure’l sortir de 
la garjola transvestit de Rocío 
Jurado, un altre. Esperar junts un 
vol té un signi cat, fer-ho amb 
destinació Moldàvia per 
entretenir la mare centenària 
d’un drapaire, un altre. Així es 
presenta Operació Moldàvia. 
Aquella parella tragicòmica, 
coneguda per Ximo i 
Ricard, ara es diu Toni i 
Gardel. Sempre Xavi Mira 
i Albert Ribalta, en la 
pell de dos 
representants del 
més baix escalafó 
entre la faràndula i 
l’estafa.

Marta Pérez 
repeteix fórmula: la 
història de dos 
perdedors (un 
monologuista 
saquejador i un 
transformista de 
segona) que entre cançó 

i cançó revelen els fracassos. 
Sense acritud. Un muntatge-
carícia que vola per l’excel·lent 
veu de Mira, la humanitat que 
confereix Ribalta al seu 
personatge, i la complicitat entre 
tots dos. Prou per connectar 
amb el públic i compensar la 
limitada ambició de la direcció 
d’escena. –Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU Dels creadors  
de l it ell  
Blue’.

Operació MoldàviaL’onzena plaga

un altre. Així es 
ació Moldàvia. 
a tragicòmica, 
Ximo i 
diu Toni i 
re Xavi Mira 
, en la 

del
lafó 
ula i 

la: la 
s 

n 
de 
ntre cançó

NOTA AL PEU Dels creadors 
de l’ it ell  
Blue’.

���
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Aquesta és una interessant i 
atrevida proposta de Carles 
Mallol que juga amb una 
història de realitats 
paral·leles, o millor dit 
sobreposades. Mallol planteja 
com una ficció pot influir sobre 
el comportament i, si arribat el 

cas, l’autor de la ficció esdevé 
responsable intel·lectual dels 
fets. La invitació del títol, que 
molts mestres entendran 
perfectament, ens introdueix 
en la vida d’un escriptor que en 
el seu últim llibre ha descrit les 
crispades relacions d’un 
alumne amb el seu mestre, 
que l’acabarà matant a cops 
de raqueta de tennis. Si l’autor 
de ficció assegura que només 
l’importa la versemblança, 
Mallol dibuixa uns notables 
personatges inversemblants i 
de reaccions eixelebrades, 
però la seva posada en escena 
no juga prou fort i, esclar, 
aquesta carta requeria 
probablement una direcció 
més experimentada. –S.F.

NOTA AL PEU Aquesta obra va 
guan ar el premi Born de Teatre.

Mata el teu alumne

Teatre

Pol López és un crack. Tant se val 
que es posi en la pell d’Enric V, 
del noi autista d’El curiós 
incident... o en el de bo i senzill 
Roc,  que quan beu massa es fa 
passar pel ll del president en 
una escena d’humor 
espaterrant. L’actor converteix 
en únic, en singular, un paper  
petit i convencional, un per l 
força corrent. De fet, a L’onzena 
plaga, tercera i última entrega del 
cicle Tot pels diners del Teatre 
Lliure,  tots els personatges són 
corrents,  arquetips de l’actual 
societat. I la veritat és que el text 
de Victoria Szpunberg els fa 
recognoscibles però 
insigni cants.

L’obra és molt coral i arrenca 
amb un atractiu plantejament, un 
sopar. Els sopars donen molt de 
si en el teatre. En aquest cas una 
parella heterosexual amb greus 
dificultats econòmiques convida 
una altra d’homosexuals amb 

l’objectiu d’aconseguir feina. 
Però res no surt com estava 
previst per culpa d’unes rates. 
Sí, l’onzena plaga és de rates. I 
ben segur que la idea introdueix 
un interesant nivell de 
desassossec que podria donar 
molt de si però que desapareix 
amb les postres del sopar.

I què en queda? Doncs una 
successió d’escenes ben 
escrites i ben interpretades 
d’una història convencional. 
Certament que hi ha la voluntat 
d’oposar la realitat a la 
superestructura mercantil (els 
poderosos són absents però 
se’ls cita) que tot ho converteix 
en mercaderia subjecta a tràfic 
però la mirada és ingènua i 
aquella voluntat s’esvaeix com 
Dylan Bravo, el magnífic 
personatge coprotagonista de la 
primera entrega, Mammón, i que 
aquí sembla ficat amb calçador. 
Malgrat això, la posada en 
escena és àgil i entretinguda.  
–Santi Fondevila

NOTA AL PEU Victoria 
Szpunberg signa aquesta obra.
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DE LA SETMANA
L’OBRA

LA TRILOGIA

UNA MARATÓ
El cap de setmana del 20 i 21 de 
juny es podran veure ‘Mammón’, 
‘Cleòpatra’ i ‘L’onzena plaga’ en 
una tarda. L’aventura comença a 

les quatre de la tarda.

L’ANY QUE VE
Tot sembla apuntar que almenys 
‘Mammón’ tornarà la temporada 

que ve al Lliure. I, segurament, les 
altres dues obres de la trilogia, 

també.
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