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Victoria Szpunberg és l’autora de ‘L’onzena plaga’, la darrera entrega del cicle ‘Tot pels diners’ del Teatre
Lliure amb el tema de fons de la transcendència dels diners. I amb la presència deDylan, un peculiar
personatge compartit amb els altres capítols del tríptic que ja s’han pogut veure: ‘Mammón’ i ‘Cleòpatra’

Arriba la tercera
(i definitiva) plaga
EDUARDMOLNER

Bàrbara iPau tenen llogadaunaca
seta al mig del bosc. Han convidat
una altra parella, Marc i Roc. Roc
és fill d’algúquepodria donar feina
a Pau. Pau i Bàrbara deuen mesos
de lloguer, i tenen rellogada una
habitació a l’argentina sense pa
persMelany.
Bàrbara prometia com a escrip

tora,hadeixatuna tesi empantane
gadai,defet,araperara,ésuname
na de nini (ni estudia, ni treballa)
de luxe, perquè la seva desorienta
ció,desmotivació iapatianoprove
nen de la marginalitat. Marc des
plega una fe desbordada en el pro
grés tal com ens ha estat venut: la
tecnologia i el consum us farà lliu
res, o el consum de tecnologia us
farà feliços, feu l’equació com vul
gueu (és una pobra actualització,
com amínim en Jules Verne hi ha
via èpica, romanticisme, glamur).

Entreaquestsdospols, l’escepticis
me de conveniència i el seguiment
acríticde les consignesdel sistema,
se situen els altres personatges.
L’energia sana ve de fora. L’ar

gentina Melany recorda un altre
personatge llatinoamericà de la
nostra dramatúrgia recent, l’Es
trangera de Barcelona mapa d’om-
bres, de Lluïsa Cunillé (2004), algú
que encara conserva una genètica
de supervivència prou potent com
per centrarse enallòque importa i
enfrontar el present amb humilitat
però empenta. El desafiament és
gran perquè el grup està empeltat
d’una malheur générationnelle que
ve donada per una buidor de sentit
vital, que ja va detectar Pasolini als
anys setanta quan parlava dels jo
ves d’aquell moment com a robots
consumidors desproveïts d’identi

tat cultural. És aquí on Dylan apa
reix com el bufó que diu les veri
tats, tanarrelaten lanostra tradició
occidental, aquí, com en els altres
episodis deTot pels diners, amb as
pecte de hippy tronat. A Dylan
l’hemvist aMammón i aCleòpatra.
Ara sembla haver madurat fins al
punt de convertirse en algú que
potensenyaralgunacosa.S’hacon
vertit en un tècnic exterminador
de plagues de l’ajuntament. Ha

construït un pensament que el si
tua i el posiciona: “Què hem d’ofe
rir avui i a qui per obtenir la lliber
tat? Eh? La plagamés perillosa té a
veure amb això, amb la submissió
de les persones, amb la cobdícia
que habita dins nostre, la podridu
ra interior…”, és la plaga definitiva.
A la casetadelbosc tenenunme

tafòric problema de rates i davant
del problema hi ha l’opció de la so
lució individual, la conversió de la
casaenuna fortalesaperpartd’una
empresa privada, o bé la política a
mig i llarg termini d’entendre els
perquès de les rates, establirhi un
diàleg i un pacte de convivència i
no agressió, que comporti una so
lució duradora en el temps.Això és
el que defensa el representant dels
recursos públics, el gestor de pla
gues Dylan, ara, però, en franca re
tirada per culpa de les retallades.
Sembla que el món ha optat per

les fortaleses tecnològiques. La
cúpula de vidre que es vol instal∙lar
en aquesta paràbola de Victoria
Szpunberg, recorda a aquell altre
refugi de classe ideat per Falk
Richter a Estat d’excepció (TNC
2014, dirigit per Alícia Gorina) i és
perfectament equiparable als
drons que assassinen a distància.
Però és una política sostenible a
llarg termini? Perquè això de la
desigualtatnonomésés allà, també
és aquí.
Però més enllà d’aquesta refle

xió política immediata, L’onzena
plaga aborda també tot el que s’ha
perdut de concepció profunda de
l’existència, aquells valors que es
taven en els gens dels actors de ba
sede la transició,quecirculen,d’al
guna manera, en Dylan (i arriba a
Bàrbara) i que té a veure amb la re
núncia, la generositat o la solidari
tat (traducció política de l’amor al
proïsme), continguda en la frase
“No cal conèixer algú perquè t’im
porti”, antítesi deTot pels diners. |

Victoria Szpunberg

L’onzena plaga

TEATRE LLIURE. DEL 4 AL 21 DE JUNY

‘L’onzena plaga’ ens
parla de tot el que
s’ha perdut de
la concepció profunda
de l’existència

A la tercera part de
la trilogia ‘Tot pels
diners’ apareix de
nou el personatge
de Dylan, en
aquesta ocasió
convertit en un
exterminador de
plagues
FELIPE MENA

les claus

TRES OBRES Nao Albet i
Marcel Borràs, Iván Mo
rales iVictoria Szpunberg
han escrit tres peces per
reflexionar sobre el valor
dels diners en les nostres
vides.

UN PERSONATGE Dylan és
el personatge que apareix
en les tresobres id’alguna
manera estableix un nexe
d’unió sobre l’escenari.

Escenari|s
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1. ‘Mammón’: de Síria a Las Vegas Nao Albet i Marcel Borràs es
converteixen en personatges de
la seva pròpia peripècia. Neces
siten diners per muntar l’espec
tacleMammón, perquèunapart
de la producció ha fallat. Però
què explica Mammón? Per què
és important el projecte?Mam
món s’inspira en lamitologia del
Pròxim Orient: la història d’un
pobledestruït per l’apariciódels
diners. Ho sabem perquè dos
narradors ens expliquen docu
mentalment la història de l’ar
rencadadelprojecte.Finsaquíla
introducció, perquè l’aventura
comença quan els dos joves dra
maturgs decideixen anar a Las
Vegasperguanyara les taulesde
joc allò que els falta per produir
Mammón, i és allà on es troben
un català, amb aspecte de hippy
tronat,queelsfadeguiaenlaciu
tat del vici: Dylan, Dylan Bravo.
Teatre dins del teatre, velocitat
de pel∙lícula d’acció, estereotips
a partir delsmodels de la panta
lla: la stripper, el camell, el juga
dor. Mammón recorda Atraco,
paliza ymuerte enAgbanäspach,
d’Albet i Borràs al TNC, perquè
elsatracaments, lespallisses i les
morts tornen. E.M.

2. ‘Cleòpatra’: de
Las Vegas al Poble Sec
A ella l’anomenaven Cleòpatra i
és una puta que vol crear un sin
dicat.Allotjaacasasevaunperso
natge tranquil, però curiós, amb
molta vida viscuda. Unamica fri
qui, amb aspecte de hippy tronat,
prové de Las Vegas, però no és
d’allà, és d’aquí. Efectivament
Dylan, Dylan Bravo. Ara voldria
iniciar una fase tranquil∙la, és evi
dent que busca l’espai i el mo
ment per trobarse a si mateix.
Cansat d’escapar dels seus propis
fantasmes, ara, si cal, hi tindrà un
diàleg.
Però és clar que el lloc on ha

aterrat no és precisament un bal
neari de repòs. Paola, la filla de la
quevaserCleòpatra i araéscone
guda per Isabel, està en un mer
der i busca refugi a casade la seva
mare,quedepetita lavadeixaren
mans dels seus germans. Però ara
la petita ja és una noia, una noia
atractiva, l’han apallissat i entra a
casa d’Isabel amb una bossa car
regada de pols blanc que ha robat

a l’apallissador, després de dei
xarlo fora de combat. Paola bus
ca protecció. Dylan, enlluernat
per la noia, s’ofereix. Ell conver
tirà en diners la bossa de pols
blanc, però esclar, això no resol
res, ans al contrari.
IvánMorales, creadorde la llu

minosaSédeun lugar, i deJomai,
que es va poder veure la passada
temporada al Lliure deGràcia, ha
posat un peu a terra, a la seva ter
ra, al seu barri i a la seva ciutat.
IsabelCleòpatra és una prostitu
ta que viu, avui, al costat del barri
xino i del Paral∙lel d’ahir. La seva
presa de consciència, de perti
nença a una classe, va de bracet
amb la consciència de formar
part d’un veïnat en vies de perdre
la seva identitat, perquè l’admi
nistració més propera ha animat
un turisme massiu low cost de
vastador, mentre invertia en un
decorativisme especulatiu. Com
promís en el nou text deMorales.
Tot pels diners, capítol 2. E.M.


