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Tots els estaments estan
representats al bordell on
Ramon Vinyes decideix si-
tuar l’obra Ball de titelles.
La va publicar el 1936 i al-
guns dels seus personat-
ges ja aventuraven un
“possible exèrcit insurrec-
te, que la gent no s’ho espe-
ra però que pot fer molt de
mal”. La farsa, dirigida per
Ramon Simó, pretén que
la dramatúrgia catalana
aspiri a una certa normali-
tat cultural de país. Vi-
nyes, el sabio catalán de
Gabriel García Márquez a
Cien años de soledad, en-
tra al TNC amb moltes difi-
cultats, per culpa de les re-
tallades: el repartiment el
formen dinou actors i dos
acròbates, que s’estaran a
la Petita des de dijous i fins
al 20 de gener. Simó vincu-
la l’univers de Vinyes amb
el de Fellini, García Már-

quez, Brecht i Tim Bur-
ton. En un bordell fosc,
personatges amb molt de
contrast. Sergi Belbel, el
director artístic del TNC,
erigeix Vinyes en el Valle-
Inclán català.

Ball de titelles succeeix
una nit de Nadal en un bor-
dell. Hi té cita tothom. De
sobte, entra un noi amb

ales al bordell ferit de bala.
Les esquerres i les dretes
voldran que els ajudi a le-
gitimar la seva ideologia.
També els altres esta-
ments de poder com ara el
notari i l’Església. A fora, al
carrer, el poble voldrà sa-
ber què se n’ha fet,
d’aquest personatge. En
l’obra, tothom assumeix
aquell ésser amb normali-
tat: és realisme màgic. Vi-
nyes fa un cant a la lliber-
tat, a l’humanisme, a la
bondat i a la intel·ligència,
segons celebra Simó. El jo-
ve (Nao Albet), a mesura
que avança l’obra, haurà
d’anar retallant els seus
somnis de construir una
societat ideal i compren-
drà que el treball per trans-
formar la societat és molt
més lent i difícil, comen-
çant pel fet que els matei-
xos homes cauen en les
temptacions de la comodi-
tat, per exemple.

Vinyes va anar radicalit-

zant el seu teatre a mesura
que s’enemistava amb els
empresaris teatrals de
l’època, que només valora-
ven les obres pel seu èxit co-
mercial. La seva crítica pu-
ja a una denúncia del món
burgès, enfortit encara
més pels corrents del tea-
tre d’orientació, dels anys
treta a Europa. Vinyes vol
transformar el teatre més
popular i incorporar-hi el
teatre d’idees. L’autor ex-
perimenta i busca un text
coral amb un gran desple-
gament d’actors en escena

durant bona part de l’obra.
Les referències profes-
sionals d’aquest espec-
tacle, que és molt conegut
en els ambients intel·lec-
tuals (el reivindiquen des
de la Barranquilla colom-
biana, on es va refugiar
tres vegades), són gairebé
inexistents. El 1978 se’n
va fer una versió a la seva
Berga natal. Simó recorda
que, el 1983, el director
Pep Anton Codina en va fer
una versió a l’Hospitalet de
Llobregat.

La voluntat de divulgar

l’obra de Vinyes (Berga,
1882 - Barcelona, 1952) és
constant per al seu poble
natal i en estudiosos com
ara Jordi Lladó. Ell, segons
Simó, considera que Ball de
titelles és una denúncia a la
demagògia. Pel director,
aquest retrat sense com-
passió a la Catalunya repu-
blicana avui ressona molt
proper. Avui (20 h) es pro-
jecta el documental Elegía
del Trópico. Vida de Ra-
mon Vinyes a la Filmoteca
de Catalunya per ajudar a
descobrir l’autor. ■

El teatrí
del món,
al bordell
Jordi Bordes
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El TNC estrena ‘Ball de titelles’, de
Ramon Vinyes, que fa una crítica
mordaç 75 anys després d’estar escrita

Nao Albet i Mercè Pons, en un assaig ■ DAVID RUANO

La Filmoteca
projecta aquest
vespre un
documental
sobre Ramon
Vinyes

L’Ajuntament de Barcelo-
na ha emès l’autorització
que permet la reobertura
de la Sala Apolo i dels lo-
cals adjacents a partir de
demà, després d’haver
comprovat que s’han rea-
litzat l’apuntalament que

assegura l’estructura del
soterrani que hi ha sota els
establiments. L’actuació
realitzada és provisional,
motiu pel qual l’autoritza-
ció d’obertura té també un
termini limitat. En la noti-
ficació enviada als repre-
sentants de la sala i dels lo-
cals adjacents, s’hi afegeix
l’advertència que en un

termini màxim de sis me-
sos s’haurà d’haver fet
l’obra de reforç de l’estruc-
tura malmesa del soterra-
ni. L’Ajuntament va tan-
car la sala fa dues setma-
nes i adverteix que, si no
es realitza l’obra en aquest
termini, la precintarà. El
primer recital previst és
de Mine!, el dijous. ■
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L’Apolo de Barcelona
ja pot tornar a obrir

Swans, dijous al Sant Jordi Club, dins del Primavera Club.
El concert s’havia de fer inicialment a l’Apolo ■ DANI CANTÓ

La marxa del Primavera Club,
que s’ha celebrat durant set
anys a Barcelona i Madrid,
l’any vinent a Bordeus (Fran-
ça) i Guimaraes (Portugal) és
culpa dels “molts obstacles”
que han posat les adminis-
tracions al festival, segons va
declarar ahir el seu director,
Albert Guijarro, a Efe. En el
canvi de seu també hi ha in-
fluït, segons Guijarro, la puja-
da de l’IVA d’un 8 a un 21%.
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IVA i obstacles
administratius
al Primavera


