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Montjuïc Espai Lliure - del 16 al 21 de desembre 

Ruz-Bárcenas 
de Jordi Casanovas direcció Alberto San Juan 
 

 

intèrprets 

Pedro Casablanc Luis Bárcenas / Manolo Solo jutge Pablo Ruz 
 

 

escenografia i vestuari Teatro del Barrio / il·luminació Raúl Baena 
 

 

coproducció Teatre Lliure i Teatro del Barrio 
 

espectacle en castellà 
durada aproximada 1h. 10' sense pausa 

16/12 debat sobre corrupció 

 
seguiu #RuzBarcenas al twitter  

 

horaris:  de dimarts a divendres a les 21h.  
el dissabte a les 18h. i a les 21:30h.  
el diumenge a les 18:30h. 

 
preus:  23€ 

21€ compra avançada 
18,50€ dimarts, dimecres i dissabte a la tarda, dies de l’espectador /  
19,50€ amb descompte 
12€ tarifa última fila 
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Alberto San Juan i Jordi Casanovas porten a escena el cas Bárcenas. Seria 
una gran farsa si no fos que és real. 

 

15 de juliol del 2013. Bárcenas i Ruz es tornen a trobar. Nervis i 
expectatives a l'Audiència Nacional. Luis Bárcenas fa tres setmanes que ha 
ingressat al centre penitenciari de Soto del Real per ordre del jutge Pablo Ruz. 
Bárcenas prestarà declaració per desmentir el que ha afirmat en declaracions 
anteriors. Ruz es convertirà en el blanc de totes les mirades. Tot allò que diguin 
avui en aquesta sala de l'Audiència Nacional podria fer trontollar tot un partit i 
tot un govern. O no. 

Aquest text és una dramatúrgia a partir de la transcripció de la declaració que 
Luis Bárcenas va fer davant del jutge Pablo Ruz el dia 15 de juliol del 2013 a 
l'Audiència Nacional. No s'hi ha afegit cap informació que no contingui la 
transcripció. Només se n'han modificat, retallat o reestructurat alguns 
fragments. Totes i cada una de les paraules i dels noms que es diuen i es 
poden sentir en aquest espectacle es van dir i es van poder sentir el 15 de juliol 
del 2013 a l'Audiència Nacional. 

 

Ruz-Bárcenas es va estrenar el 23 de maig del 
2014 a Madrid, a la seu d’aquesta companyia 
cooperativa. 

L’espectacle es va poder veure en funció única al 
festival Temporada Alta d’enguany. 

 

 

 

 

 

 

 
més informació http://teatrodelbarrio.com 
el cas Bárcenas http://elpais.com/tag/caso_barcenas/a/
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Em sembla gairebé impossible escriure un teatre versemblant sobre la realitat 
política actual quan aquesta realitat ja supera qualsevol límit de versemblança. 

La realitat que rebem als mitjans sembla tan sobreactuada, tan exagerada, que 
els espectadors potser no ens l’arribem a creure, en desestimem el valor o 
l’oblidem molt aviat. Es converteix en soroll de fons. 

La representació de la realitat com a ficció en un espai que ens obliga a la 
reflexió pot ajudar a construir un pensament crític que no podem desenvolupar 
davant d’aquest espectacle mediàtic saturador. 

Crec que escoltar les paraules autèntiques dels personatges autèntics 
representats en una ficció emocional autèntica ens acosta als personatges i 
ens permet analitzar-los millor. 

Jordi Casanovas 
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la crítica ha dit...  

“La posada en escena és estàtica i senzilla, sense afegits que distreguin de les 
dades pures i dures. Pedro Casablanc i Manolo Solo interpreten austerament 
Bárcenas i Ruz respectivament, sense intenció d’imitar la fisonomia o 
característiques dels seus referents reals. Allò que importa és la translació als 
escenaris d’aquest cara a cara i exposar en un mitjà diferent a l’habitual la 
corruptela de la nostra classe política. Fins i tot en algun moment s’alça un cert 
enrenou a la sala, com ara quan s’anomenen els pagaments a José Luis 
Moreno. Amb la subsegüent amonestació del jutge, com si realment es tractés 
de l’Audiència Nacional, és clar. (···) Ruz-Bárcenas s’erigeix així en una curiosa 
reproducció escènica sense delers artístics, però sí conscienciadors. Un 
exemple de teatre documental que s’adapta perfectament a la nítida línia de 
programació del Teatro del Barrio.” 

(notodo.com) 

“Cada cop broten (o creixen) a Madrid més teatres de barri, veritables triomfs 
de la voluntat, que s’alcen a base d’entusiasme i esforç comunitari. Vaig, al 
local del Teatro del Barrio, a Lavapiés un dissabte a les 8 del vespre. Ja hi fan 
cua al carrer, perquè Ruz/Bárcenas, de Jordi Casanovas, porta unes setmanes 
omplint. La peça és una transcripció intel·ligentment seleccionada. Durant una 
hora assistirem a la part cabdal del segon interrogatori a l’extresorer del PP: 
quan admet l’autoria dels papers, canvia d’estratègia de defensa i comença a 
dir digo donde dijo Diego. Una magnífica situació dramàtica: un acusat que 
assegura estirar la manta; un jutge que es demana si menteix ara tal com ha 
mentit abans. (···) Ruz/Bárcenas és un exercici cívic de teatre documental, 
aquest format que va estar tant de moda a l’Alemanya dels anys seixanta, o al 
Regne Unit (Guantanamo, Stuff Happens, The Permanent Way) de fa una 
dècada. (···) Pedro Casablanc és un Bárcenas arrogant, però que es presenta 
com a víctima.(···) Magistral Casablanc! (···)  Solo, gran còmic, ofereix aquí una 
lliçó de sobrietat i alerta: un home aparentment tranquil, però amb tots els 
sentits afinats perquè no se li escapi la presa. Afinadíssima, invisible direcció 
d’Alberto San Juan. Quan sortim em diu que el Teatro del Barrio neix de la ‘fam 
de realitat’. Y afegeix: ‘La realitat ha de ser sempre una cosa meravellosa: per 
terrible que sigui, es pot transformar si la coneixes’.” 

Marcos Ordóñez (El País) 
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“La tercera producció de Teatro del Barrio, que dirigeix San Juan mateix, és un 
clar exemple de l’objectiu que es van plantejar quan van crear aquest espai 
‘que té la voluntat de sumar-se a les marees ciutadanes’. (···) El resultat és un 
Manolo Solo assegut a la seva taula envoltat de papers i un Casablanc en una 
cadira, al seu davant, amb un micròfon. Pràcticament no es mouen, el joc 
dramàtic s’aconsegueix amb la contenció dels gestos, els silencis, la cadència 
de les respostes i les preguntes... Fins arribar a provocar el riure en 
l’espectador i, de vegades, fins i tot la indignació i la sorpresa.” 

Esther Alvarado (El mundo) 

“Ruz-Bárcenas –sessió única a Temporada Alta– és una proposta de Jordi 
Casanovas, el qual ha tingut la bona traça de reduir a seixanta minuts d’exquisit 
art dramàtic un interrogatori judicial de més de sis hores. (···) La direcció ha 
estat confiada a Alberto San Juan –observador minuciós de les maneres de 
demanar la informació que fa servir el magistrat i de les argúcies que usa 
l’acusat des que es desdiu de totes les afirmacions que va fer en l’interrogatori 
anterior. El director vol, a més, que els protagonistes reflecteixin les peripècies 
que s’esdevenen segons la naturalesa de la pregunta i de la resposta i en 
aquest joc –l’experiència de Pedro Casablanc i Manolo Solo es manifesta en 
una expressivitat tan eloqüent com continguda. Jo crec que l’espectacle es 
beneficia d’una interpretació de molta categoria. (···) Ruz-Bárcenas és un retall 
de la mateixa realitat sense ni un sol mot afegit. D’enemics no n’hi faltaran al 
‘documental’.” 

Joan Anton Benach (La Vanguardia) 
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els intèrprets 

Pedro Casablanc 

teatre Tirano Banderas, dir. Oriol Broggi, Teatro 
Español (2013-2014); Le Prix Martin d’Eugène 
Labiche, dir. Peter Stein, Théâtre de l’Odéon, París 
(2013); Babel d’Andrew Bovell, dir. Tamzin Townsend 
(2012); José K, Torturado de Javier Ortiz, dir. Carles 
Alfaro (2011-2012); Falstaff de Marc Rosich i Andrés 
Lima, CDN, dir. Andrés Lima (2011); Beaumarchais de 
Sacha Guitry, dir. Josep María Flotats (2010-2011); El 
arte de la comedia d’E. de Filippo, dir. Carles Alfaro. 
Teatro de la Abadía (2010); Edipo (una trilogía) de 
Sòfocles, dir. Georges Lavaudant. Teatro Español 

(2009); El rey Lear de W. Shakespeare, dir. Gerardo Vera, Centro Dramático 
Nacional (2008); Conte d'hivern de W. Shakespeare, dir. Ferran Madico, Teatre 
Fortuny de Reus (2007); Marat-Sade de Peter Weiss, adapt. Alfonso Sastre, 
dir. Andrés Lima. CDN – Animalario; Hamelín de Juan Mayorga; dir. Andrés 
Lima, Animalario (2006); Antígona o La felicidad, dir. Pedro Casablanc (2006); 
Bonhomet y el cisne, òpera d’Eduardo Pérez Maseda, dir. Tomás Muñoz 
(2006); Últimas palabras de Copito de Nieve de Juan Mayorga, dir. Andrés 
Lima, Animalario; Aquí no paga nadie de Dario Fo, dir. Esteve Ferrer (2004); 
Las Comedias Bárbaras de Valle-Inclán, dir. Bigas Luna (2003); La gaviota de 
Chéjov, dir. Amelia Ochandiano, Teatro de la Danza (2002); Casa de muñecas 
de Henrik Ibsen, dir. María Ruiz, producc. Teatrales Contemporáneas; La dama 
duende de Calderón de la Barca, dir. J.L. Alonso de Santos, CNTC – 
Pentación; El señor Puntila y su criado Matti de Bertolt Brecht, dir. Rosario 
Ruiz, Teatro de La Abadía; La noche XII de Shakespeare, dir. Gerardo Vera, 
Teatro de la Abadía (1997); Fausto de Goethe, dir. Götz Loepelman, Teatro de 
la Abadía (1997); Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte de Valle-Inclán, 
dir. José Luis Gómez; María Estuardo de Schiller, dir. María Ruiz, Teatro del 
Olivar (1996); Don Juan Tenorio de José Zorrilla, dir. Ángel Facio, CAT i 
Goliardos; Las de Caín de Serafín i Joaquín Álvarez Quintero; dir. Miguel 
Narros, CAT (1990); Esperando a Godot de Samuel Beckett, dir. Alfonso Zurro. 
Teatro de la Jácara (1989). 
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Manolo Solo 

És llicenciat en Ciències de l’Educació per la 
Universidad de Sevilla. Va seguir estudis a 
l’InstItuto del Teatro de Sevilla. Cursos i 
tallers d’interpretació amb Augusto 
Fernandes, Claudio Tolcachir, Will Keen, 
Rafael Spregelburd, Agustín Alezzo, Cristina 
Rota, Jose Carlos Plaza, Alicia Hermida i 
Eduardo Fuente, entre altres. 

teatre Ruz-Bárcenas, prod. Teatro del Barrio i Teatre Lliure, dir. Alberto San 
Juan. (2014); Pinter Pong (Tea Party i Monologue de Harold Pinter), Walter Ego 
Producciones (2014); Oddi de S. Pompermayer, Tal y Cual Producciones 
(2013); El inspector de Gògol, Centro Dramático Nacional, dir. Miguel del Arco. 
(2012); Los cuerpos perdidos, de J. M. Mora, dir. Carlota Ferrer (2011); Días 
mejores de R. Dresser, Teatro de La Abadía, dir. Álex Rigola (2009); Romeo y 
Julieta de W. Shakespeare, dir. Will Keen (2009); La última noche de la peste 
de J. D. Botto, dir. Víctor García León (2007-08); Macbeth de W. Shakespeare, 
dir. Juan José Villanueva (2006); Lullaby de David Montero, dir. Juan José 
Villanueva (2004); Dos Gentlemen de Verona de W. Shakespeare, dir. Gabriel 
Chamé (2002-03); Pasajeros, Teatro Crónico, dir. Javier Centeno (2000-04); 
Europa, dir. Chiqui Carabante (1998); Horror Vacui de M. Romero Esteo, dir. 
Luis Vera, Cía. Teatromaquia (1996); Bodas de Sangre, dir. Ariel García 
Valdés, Centro Andaluz del Teatro (1993-94); Gaspar de la noche, dir. Gema 
López, Cía. La Pupa (1991-92); Las de Caín, dir. Miguel Narros, Centro 
Andaluz de Teatro (1990-91); La hora de la verdad de Louis Aragon, dir. 
Ramón Bocanegra, Cía. La Tarasca (1990); La Bella DurMenkes, dir. C. 
Montes-R. Bocanegra, Cía. La Tarasca (1989). 
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l’autor 

Jordi Casanovas 
Vilafranca del Penedès, 1978 

Fundador i director artístic de la SALAFlyHard 
des de la temporada 2010/2011 fins al 2013. 
Ha fet estudis d’Enginyeria Superior de 
Telecomunicacions i de la Llicenciatura de 
Belles Arts. És professor de dramatúrgia a 
l’Institut del Teatre i a les escoles Eòlia i 
ESCAC. Ha escrit una trentena de textos 
teatrals, entre els quals destaquen: Pàtria 

(Teatre Lliure, octubre 2012) Premi Ciutat de Barcelona 2012; Una història 
catalana (TNC , juny 2011 – març 2013) Premi Butaca al millor text teatral; Un 
home amb ulleres de pasta (SALAFlyHard, 2010) Premi Time Out Barcelona a 
la millor obra del 2011; Sopar amb batalla (Versus Teatre, 2010); La revolució 
(La Villarroel, 2009) Premi Butaca al millor text teatral 2009; Lena Woyzeck 
(Temporada Alta, 2008); La ruïna (La Villarroel , 2008); City / Simcity (Sala 
Beckett / Club Capitol, 2007), i Wolfenstein (AREAtangent / Versus Teatre, 
2006). 

Ha obtingut el Premi Ciutat de València per Estralls, el Premi Ciutat d’Alcoi 
2005 amb Beckenbauer, el Premi Marqués de Bradomín 2005 amb Andorra i 
Josep Robrenyo 2002 amb Les millors ocasions. La trilogia formada per 
Wolfenstein, Tetris i City / Simcity va rebre el Premi de la Crítica de Barcelona a 
la revelació de la temporada 2006-07, el premi Serra d’Or al millor text teatral 
del 2006 i nominacions als Premis Butaca i els premis Max. 
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el director 

Alberto San Juan 
Madrid, 1968 

Intèrpret, autor teatral i en de vegades 
traductor. Membre de la companyia 
Animalario. 

Ha treballat als següents espectacles de 
teatre: Hamlet, de W. Shakespeare, dir. Will 
Keen; Traición, de Harold Pinter, dir. María 
Fernández Ache; Urtain i Penumbra, de Juan 

Cavestany i Juan Mayorga; Tito Andrónico, de William Shakespeare; Hamelin, 
de Juan Mayorga, Lo que España no pudo ver del banquete de la boda de la 
hija del presidente, Tren de mercancías, Pornografía barata i El fin de los 
sueños, dirigides per Andrés Lima. El obedecedor, dir. Amparo Valle. Perdida 
en los Apalaches, dir. José Sanchis Sinisterra. Qué me importa que te ame, 
text propi, companyies Riesgo i Ración de Oreja. 

En cinema ha intervingut a les pel·lícules Casual day, de Max Lemcke; Días de 
fútbol, de David Serrano; Horas de luz, de Manolo Madji; Bajo las estrellas, de 
Félix Viscarret; La vergüenza, de David Planell; Los dos lados de la cama, 
d’Emilio Martínez Lázaro; Garfia, de Manolo Matji; Haz conmigo lo que quieras, 
de Ramón de España; La casa del dolor, de Ramón de España; Cosa de 
brujas, de José Miguel Juárez; Valentín, de Juan Luis Iborra; El otro lado de la 
cama, d’Emilio Martínez Lázaro; No dejaré que me quieras, de José Luis 
Acosta; Km 0, de Yolanda García Serrano i Juan Luis Iborra; San Bernardo, de 
Joan Potau; Sobreviviré, de David Menkes i Alfonso Albacete; La mujer más 
fea del mundo, de Miguel Bardem; La sombra de Caín, de Paco Lucio; Los 
lobos de Washington, de Mariano Barroso; La ciudad de los prodigios, de Mario 
Camus; Zapping, de Juan Manuel Gómez Pereira; Entre las piernas, de Manuel 
Gómez Pereira; Insomnio, de Chus Gutiérrez i Airbag, de Juanma Bajo Ulloa. 

En televisió ha participat a la XVII edició dels Premis Goya, dirigida per Andrés 
Lima, i a Más que amigos, de Daniel Écija. Ha estat guardonat, entre altres, 
amb els premis següents: millor actor per Horas de luz (Festival de Cinema 
Espanyol de Toulouse); millor autor per El fin de los sueños (Premi Max 2002) i 
millor producció per Lo que España nunca pudo ver de la boda de la hija del 
presidente (Premi Max 2002). 

La temporada passada va ser al Lliure amb Recortes i Autorretrato de un joven 
capitalista español. 
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debat sobre corrupció 

dimarts 16/12 després de la funció 
entrada lliure / aforament limitat 

 

Aprofitant les funcions de Ruz–Bárcenas, us presentem un debat a l’entorn de 
la corrupció. Sabem d’on neix? Com la podríem eradicar? En parlaran Ada 
Colau (Guanyem Barcelona), David Fernández (CUP), i Enric Juliana (director 
adjunt de La Vanguardia), moderats per Alberto San Juan. 

 

Ada Colau Investigadora i activista dels Drets Humans, especialitzada en dret a 
l'habitatge. Coautora dels llibres Vides hipotecades i Sí es pot! Des del 2007 
treballa a l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC) de 
Barcelona, una entitat personada com acusació popular al cas Bárcenas i que 
acaba de treure’n un documental: Termitas (realitzat per Metromuster). És 
fundadora de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) i durant 5 anys 
n’ha estat una de les portaveus. Actualment és portaveu de la candidatura 
municipalista Guanyem Barcelona. 

David Fernàndez Periodista, cooperativista i activista dels moviments socials 
alternatius. Actualment, és diputat al Parlament per la CUP - Alternativa 
d'Esquerres i president de la Comissió d'Investigació sobre Frau i Evasió Fiscal 
i Pràctiques de Corrupció Política, arran del cas Pujol. Ha publicat Cròniques 
del 6 i altres detalls de la claveguera policial i Foc a la barraca, entre d'altres, i 
és coautor de L'acció política des de la comunitat, La veu de les places o Cop 
de Cup. 

Enric Juliana Periodista. Director adjunt de La Vanguardia i delegat del diari a 
Madrid des de fa deu anys. Ha estat corresponsal a Roma i redactor en cap 
d'informació local durant la preparació i celebració dels Jocs Olímpics del 92. 
És autor de diversos llibres sobre l'actualitat política espanyola: La España de 
los pingüinos (2006), La deriva de España (2009), Modesta España (2012) i 
España en el diván (2014). És autor, conjuntament amb l'escriptor Julià de 
Jòdar, del text teatral Radiacions, del qual la directora Judith Colell va fer una 
versió cinematogràfica per a TV3. 

 
per saber-ne més http://tinyurl.com/k6ngxbq 
Termitas  http://tinyurl.com/l5ebgt6 

 


