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La plaga de la nostra època al Lliure
CRÒNICA Selvas i Szpunberg serveixen un cru retrat generacional per tancar ‘Tot pels diners’

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA 

Acaba la trilogia Tot pels diners del 
Lliure amb un dels seus impulsors, 
David Selvas, pilot amb Julio Manri-
que de la productora La Brutal que 
va acordar la idea amb Lluís Pas-
qual. L’onzena plaga, un text de Vic-
toria Szpunberg que ha dirigit el 
mateix Selvas, és un epíleg més co-
ral (nou intèrprets, entre ells els sis 
de La Kompanyia Lliure en el seu úl-
tim muntatge) i de dramatúrgia més 

convencional que les precedents, 
Mammón (Nao Albet i Marcel Borràs) 
i Cleòpatra (Iván Morales). Selvas sí 
que hi deixa el seu segell teatral amb 
una dinàmica i brillant posada en 
escena al petit Espai Lliure a partir 
d’uns àgils canvis d’espais.
 Selvas i Szpunberg construeixen 
un mosaic de vides creuades que 
aconsegueix donar joc a aquests 
nou personatges, a pesar d’una es-
quematització que sembla impossi-
ble d’evitar. Passa, per exemple, amb 

Dylan Bravo, aquí molt més testimo-
nial que en les peces anteriors, enca-
ra que novament un personatge ca-
tàrtic. Els fans del personatge de Ma-
nel Sans, sens dubte, el trobaran a 
faltar. L’onzena plaga (títol de ressò 
bíblic) presenta un grup de super-
vivents, gairebé víctimes, atrapats 
en un laberint. El d’un cruel siste-
ma amb una estructura productiva 
que no deixa res dempeus. Té, a més, 
com a gran damnificada una joven-
tut tan de sobres preparada com al-

tament marginada. L’aparició d’una 
plaga de rates exerceix de metàfora 
d’aquest món putrefacte.

DESHUMANITZACIÓ / Szpunberg dibui-
xa la deshumanització d’aquest cru-
el sistema a partir d’un variat ven-
tall de personatges. L’obra s’obre 
amb un sopar de dues parelles que 
semblen felices. Però els amfitrions 
(Mima Riera i David Verdaguer) no 
poden ni separar-se per les seves pe-
núries. Reben uns amics glamuro-

sos (David Selvas i Pol López). Pura fa-
çana. Riera i Verdaguer tenen rello-
gada una noia argentina buscavides 
(Laura Aubert) i fa temps que no pa-
guen al propietari de la seva viven-
da, el fill del qual (Javier Beltran) és 
un guillat que espanta els deutors 
del seu progenitor. Sans, mentres-
tant, ara és un desratitzador munici-
pal  que s’enfronta a la competència 
d’una agressiva comercial d’una em-
presa antiplagues (Paula Blanco).
 L’espectador té oasis d’alleuja-
ment, de comicitat, que l’alliberen 
d’aquest univers desolat. Pol López, 
sempre brillant, protagonitza el més 
jocós. L’onzena plaga, en definitiva, és 
un final a to d’un excel·lent projec-
te, encara que quedi la sensació que 
abraça molt, aprofundeix una mica 
menys i deixa poc marge per a la sor-
presa tot i el seu cru final. H

Rigola farà
‘El público’, 
de Lorca
3 Un programa eclèctic reunirà 
primeres espases del teatre català

MARTA CERVERA
 BARCELONA

A
trevir-se a muntar El públi-
co, una complexa obra de 
Lorca després de la mítica 
proposta dels anys 80 de 

Lluís Pasqual i Fabià Puigserver, és 
una gosadia a la qual Àlex Rigola 
s’enfrontarà la pròxima temporada 
al Teatre Nacional de Catalunya. 
Nao Albet, David Boceta i Ferran Car-
vajal, entre altres, donaran vida a 
aquesta apassionada reflexió sobre 
el teatre realitzada en coproducció 
amb La Abadía de Madrid. «Rigola ha 
sigut molt valent», va reconèixer 
Xavier Albertí, en la presentació de 
la temporada 2015-16, plena de pri-
meres espases de l’escena catalana.
  Convertir el TNC en «teatre de tot-
hom i per a tothom», és l’objectiu 
d’Albertí i el seu equip. Espera acon-
seguir-ho amb una programació 
eclèctica i un ampli ventall de preus. 
Fins i tot hi ha una tarifa plana que 
permet veure-ho tot per 99 euros, xi-
fra que representa 6,2 euros per es-
pectacle. I als menors de 35 anys els 
surt per 69 euros, una ganga. «Rebai-
xem el preu, però no la qualitat», va 
destacar Albertí. «Volem que la gent 
sigui còmplice del TNC». Té ganes de 
superar les xifres de l’actual tempo-
rada que, sense haver acabat encara, 
té una previsió d’espectadors d’uns 
105.0000, xifra pròxima als 109.000 
de l’anterior, amb una ocupació del 
58-60%, va avançar Albertí.
 Victòria, de Pau Miró, és un dels en-
càrrecs a dramaturgs d’avui. L’autor 

d’Els jugadors, que va triomfar al Lliu-
re, dirigirà ell mateix aquest drama 
amorós ambientat a la Barcelona 
dels anys 50 protagonitzat per 
Emma Vilarasau. Miró espera amb 
l’obra «aixecar el vel d’una època», 
va dir Albertí, amb la història de la 
viuda d’un barber que ha d’escollir 
entre les ideologies permeses i les 
clandestines. Grans actors com Joan 
Anguera, Mercè Arànega, Pere Ar-
quillué i Jordi Boixaderas participen 
també en aquest muntatge.

SHAKESPEARE&COLE PORTER/ Molt soroll 
per no res, de Shakespeare, arribarà 
també a la Sala Gran en versió musi-
cal. Manu Guix i Àngel Llàcer (El petit 
príncep) ambientaran la comèdia 
amb referències al cine americà dels 
anys 50 i melodies de Cole Porter. I 
Xavier Albertí donarà a conèixer a 
Catalunya El professor Bernhardi, 
d’Arthur Schnitzler (La Ronda), «un 
clàssic del segle XX», va apuntar el di-
rector que s’ha envoltat d’un repar-
timent de categoria, liderat per Llu-
ís Homar, Joel Joan, Manel Barceló i 
David Bagés. Estrenada a Berlín el 
1912 i prohibida a Àustria durant 
anys l’obra posa el dit a la llaga de 
l’antisemitisme. La mort en un hos-
pital d’una dona que ha avortat obre 
el dilema ètic, polític i moral que 
planteja la peça.
 La Sala Petita obrirà amb Només 
són dones, un homenatge a les do-
nes que van patir a la presó durant 
la guerra civil protagonitzat per la 
ballarina Sol Picó, la cantant Mai-

lA PRÒXIMA teMPoRAdA del tNC

ka Makovski i l’actriu Míriam Is- 
cla, a les ordres de Carme Portaceli. 
Després vindran clàssics: Maria Ro-
sa, d’Àngel Guimerà, dirigit per Car-
lota Subirós;una mirada a La Gavina,  
de Txékhov, a càrrec de Pep Tosar, 

i Don Joan, de Molière, que perme- 
trà veure Julio Manrique en el rol 
del llibertí més famós, en una copro-
ducció amb La Brutal. Albertí va te-
nir ahir també un record per a Benet 
i Jornet, malalt d’Alzheimer i que 

 celebrarà el seu 75è aniversari al 
TNC. «No volem deixar-lo sol. Per ai-
xò dimarts repassarem els 50 anys 
de carrera d’aquest dramaturg, pa-
re i avi de les generacions actuals», 
va dir. H

PlAtS FoRtS 3A dalt, Àlex Rigola, dirigirà ‘El Público’, de Lorca. A sota, Manu Guix i Àngel Llàcer, 
responsables de ‘Molt soroll per no res’ i part de l’equip de ‘Victòria’ en una barberia. A la dreta, Lluís Homar.

TNC


