
Q
U
È
FE
M

0
5
/0
6
/2
0
1
5

13

Mima Riera s’enfronta plena de neguit a la plaga definitiva. FOTO: FELIPE MENA

A la porta ens espera una vella
i fastigosa amiga: aquell desco-
munal rosegador que Àlex Rigo-
la situava al centre de l’escenari
de la seva versió teatral del relat
de Roberto Bolaño ‘El comisario
de las ratas’ no ha volgut per-
dre’s l’ocasió d’ensenyar el nas
i donar-nos la benvinguda. Res
d’estrany, si tenim en compte
que les seves germanes hi fan
també una important aparició
(en aquest cas, en forma de pla-
ga invisible i plena de ressons
metafòrics) a l’espectacle amb
què l’autora Victoria Szpunberg
i el director David Selvas tan-
quen el cicle Tot pels Diners. Un
cicle que, vist ara ja en conjunt
(i recordeu que el conjunt, in-
tegrat també per ‘Mammón’ i
‘Cleopatra’, el podeu recuperar
justament aquest cap de setma-
na; jo us ho aconsello incondici-
onalment), ha resultat ser una
de les propostes més estimu-

lants que ens ha deixat la tem-
porada teatral que està a punt
de finalitzar. Però que, vist peça
a peça, mostra en el text de Sz-
punberg el seu punt més feble.
No pas perquè aquest text no
vagi ple d’idees interessants i
suggeriments potents, sinó més
aviat perquè es diria que l’auto-
ra ha volgut ficar-hi a dins pre-
cisament massa idees, massa
suggeriments, massa subtrames
innecessàries i massa perso-
natges poc rellevants. I com a

conseqüència, li ha quedat una
obra en què sovint trobes a fal-
tar un desenvolupament més
gran d’allò que veritablement
s’ho mereix (bàsicament, les du-
es relacions de parella sobre les
quals es sustenta el text) i et so-
bra tot allò accessori, que sem-
bla una mica ficat amb calçador.
Especialment, pel que fa a l’irri-
tant personatge de la performer
argentina amb vocació de Nacha
Guevara de l’escena alternativa;
un personatge que, d’altra ban-

da, ve a reafirmar-me la idea
que Laura Aubert, si no vigila,
corre el seriós risc de quedar en-
casellada en un rol de pallassa
oficial de la nostra escena que, a
la llarga, no crec que la beneficiï
gaire: l’histrionisme amb penós
accent argentí que exhibeix aquí
en resulta una bona prova.

Unes postres amargues
La plaga de Szpunberg arrenca
amb una escena notablement
brillant: un tens sopar a quatre

bandes no exempt alhora d’hu-
mor i ironia tecnològica marcat
per l’amenaça rosegadora que
espera a la foscor. Un sopar
compartit per dues parelles, la
formada per Mima Riera (la mi-
llor del repartiment, juntament
amb l’infal·lible Dylan Bravo de
Manel Sans) i David Verdaguer,
i la que integren David Selvas
i un Pol López que ha de por-
tar el pes d’una altra d’aques-
tes escenes innecessàries (la
de la disco) que tant abunden
en l’espectacle. I el cas és que
en aquest sopar marcat per la
hipocresia i l’encobriment en
el qual fins i tot els pastissets
d’una de les millors pastisseri-
es de Barcelona poden acabar
tenint mal gust, ple de records
d’infància en què t’agradaria
que l’autora aprofundís una
mica més i d’inquietants pers-
pectives de perill després un xic
innòcues, es troba el nucli del
que aquesta onzena plaga ens
hauria pogut deparar amb una
mica menys de dispersió. Tot
i que allò que ens depara, tal
com ha quedat, també és digne
de ser tingut molt en compte.
Teatre Lliure
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER


