
La queixa és per les parau-
les malsonants, no per la
trama de l’obra. Ni tan sols
han acabat de llegir-la, se-
gons ha comentat la pro-
fessora a diferents mitjans
de comunicació. De fet,
ella explicava a l’agència
Efe dimecres a la nit que
«s’han quedat amb el su-
perficial del text» i que
han tret els diàlegs de con-
text. La docent aclaria que
calia mutilar Forasters
perquè «és molt dens». Es-
pinosa ja avançava que
presentarà al·legacions a
la decisió consistorial.

Una de les mares dels
set alumnes del grup de
teatre de 14 anys, Dolores
Penalva, va reconèixer
ahir a aquest diari que van
demanar a l’Ajuntament
que eliminara la represen-
tació de l’obra i que recon-
siderara la continuïtat de la
professora sense haver
parlat amb ella: «El nen va
comentar-me que li feia
vergonya fer el paper que
li tocava, per les paraulo-
tes que deia. Li vaig dir
que parlara amb la profes-
sora perquè canviara algu-
na frase, però ella li va
contestar que no, que el
text era així», explica Pe-
nalva. Aquesta assegura
que «els nens no volien fer
l’obra» tot i que la van es-
collir ells després de llegir
«només dues pàgines».
Els pares van enviar un co-
municat ahir en què certi-
ficaven respecte per la
mestra i l’autor.

Un alcalde expedienta una professora que
volia representar «Forasters» a la classe

Els pares van protestar a l’Ajuntament de Rojals i l’alcalde va decidir apartar la mestra de l’escola i aturar la lectura

● El director artístic del TNC, Ser-
gi Belbel, no se’n sap avenir. Fa
dos dies que coneix la controvèrsia
provocada per la seva obra, estre-
nada el 2004 sense que mai ningú li
recriminés res, tret d’alguna estira-
da d’orelles pel llenguatge. Reco-
neix que es pot entendre que algú
consideri inadequats els insults,
«però no l’acomiadament». Belbel
creu que els possibles problemes
pedagògics s’haguessin resolt sen-

● L’alcalde de Rojals (Baix Segura), An-
tonio Martínez (PP), ha suspès temporal-
ment la professora de l’escola municipal
de teatre Cecilia Espinosa Ballester per

Un instant del muntatge de Forasters que es va estrenar al TNC el 2004. / EL PUNT
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zillament parlant amb una profes-
sora que havia accedit a llegir el
text, esperonat per la inquietud
dels mateixos alumnes («per un
cop que el material els va interes-
sar», comenta Belbel que deia la
mestra). Belbel creu que l’alcalde
no va calibrar prou bé la decisió i
que això demostra «una actitud del
passat». L’autor té coneixement
d’altres textos seus que han inter-
pretat alumnes dels instituts, de 16
anys. «Carícies és molt més dura

haver triat Forasters per treballar amb
nois de 14 anys. En l’obra, en què es refle-
xiona sobre la immigració i les famílies
desestructurades, «apareixen expressions
malsonants i obscenes», segons la nota de

l’Ajuntament que justifica aquest expedi-
ent. La professora de teatre va proposar
quatre obres per poder representar a final
de curs; els alumnes es van decantar per
aquest títol. Un dels estudiants va advertir

però els mestres em deien que la
van triar perquè els anava molt bé
que les escenes fossin de dos ac-
tors.» Belbel es remunta al 1981
per recordar una polèmica pel llen-
guatge amb l’obra Beatles contra
Rolling Stones. Hi ha dues mane-
res de mirar el got: mig buit («hi ha
un sector ranci a l’Estat espanyol»)
i mig ple («un art tan minoritari
també fa rebombori; demostra que
el teatre encara pot posar el dit a la
llaga»).

la mare del text, i aquesta, en veure que la
demanda del noi a la mestra no prospera-
va, va fer l’avís a l’Ajuntament. Cap di-
rectiu es va adreçar a Espinosa per debatre
la conveniència de representar l’obra.

Belbel: «Aquesta és una actitud del passat»
J.B.
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● Un nou capítol. Tot i que la
nota de l’Ajuntament de Rojals
procura distanciar-se que la se-
va decisió sigui una censura
(«només vol evitar que nens de
14 anys, com ha estat el cas,
aprenguin diàlegs i expressions
que poden ferir la sensibilitat
dels alumnes i dels alumnes del
taller»), l’exemple recorda al-
tres casos d’atemptat a la lliber-
tat d’expressió. I a la llibertat de
creació. Exemples recents és la
sonada desaparició de la carte-
llera del Teatro Español de Ma-
drid (2006) de Lorca eran to-

dos, per les declaracions que
mig any abans havia fet el di-
rector i autor Pepe Rubianes a
El club de TV3. També Leo
Bassi va patir per aquelles dates
una amenaça de bomba al Tea-
tro Alfil de Madrid. La seva re-
presentació de La revelación
(en què es feia paròdia sobre el
Papa repartint preservatius) va
aixecar polseguera en el sector
més conservador. A partir de
llavors, Bassi (faria posterior-
ment temporada al Club Capi-
tol), va incloure aquest nou epi-
sodi al seu muntatge.

Barcelona no és exempta de

coaccions. Carles Flavià va pa-
tir una singular acció d’un grup
de joves cristians el gener del
2005: els feligresos van resar
un rosari en castellà mentre els
espectadors feien cua per entrar
a L’Evangeli segons Carles
Flavià. L’actor els va saludar
amistosament i, en relació a una
de les pancartes, on es podia
llegir «Respetad la fe cristia-
na» els va dir: «En esto estamos
de acuerdo.»

La censura teatral del PP va-
lencià ha tingut com a principal
víctima Xavi Castillo, director i
actor de la companyia Pot de

Plom. La ironia i la sàtira dels
seus espectacles en referència a
les polítiques del govern valen-
cià i personatges com Eduardo
Zaplana, Carles Fabra o l’ar-
quebisbe de València, li han
causat molts problemes a l’hora
d’actuar en municipis gover-
nats pel PP, com ara Xàtiva i
Bocairent. En aquesta localitat
l’Ajuntament va obligar a sus-
pendre la representació de El
chou! al teatre d’un casal faller
adduint que el local no disposa-
va de la «preceptiva autoritza-
ció de l’administració autonò-
mica», si bé això no ha impedit

la celebració d’ altre tipus d’es-
pectacles.

També en les arts plàstiques
hi ha censura aquest segle XXI.
El creador Carles Santos va
veure, fa tot just un any, com
l’Institut d’Estudis Ilerdencs
retirava una sèrie d’imatges de
Crist amb motius sexuals en
una exposició a Lleida. Santos
ja havia penjat aquestes imat-
ges a Visca el piano! a la Funda-
ció Miró. Posteriorment aques-
ta mostra va anar a l’Octubre
Centre de Cultura Contemporà-
nia de València i a l’Institut
Cervantes de Berlín.

Coaccions, censures, amenaces de bomba...
EL PUNT

● Ventura Pons estrenarà
comercialment a finals de
mes Forasters, l’adaptació
a la pantalla gran del text
de Belbel que ha aixecat la
polèmica a Rojals. Re-
centment, en un acte de
presentació de la pel·lícula
a València, el director ca-
talà va solidaritzar-se amb
la professora expedienta-
da, va qualificar els fets
d’«esperpent ibèric» i va
lamentar l’existència de
«cacics que impedeixen
progressar, especialment
al País Valencià». L’alcal-
de de Rojals, el popular
Antonio Martínez, va re-
accionar a les paraules del
cineasta barceloní apun-
tant que tot plegat formava
part d’una estratègia seva
per donar més ressò a la
pel·lícula, que arribarà a
les sales el dia 28. Ventura
Pons va negar ahir rotun-
dament aquesta possibili-
tat: «Dir que és una cam-
panya orquestrada per pro-
mocionar la pel·lícula és
una bajanada. No sé en què
es pot basar per dir això i
no cal perdre el temps.
Aquesta és una actitud de
l’any de la picor i el més
greu és que una dona ha
perdut la feina.»

Ventura Pons
se solidaritza
amb la mestra
i és acusat
d’oportunista

X.A. / Barcelona


