
Un prostíbul i la nit de Nadal. Un
home amb ales caigut del cel i una
festassa amb les forces vives del po-
ble entre meuques i rialles. La Ca-
talunya republicana i un escriptor
berguedà amic de Gabriel García
Márquez. Un grapat d’insospitats
elements que amb el guiatge de
Ramon Vinyes (Berga, 1882-Bar-
celona, 1952) es van convertir l’a-
ny 1936 en una obra de teatre crí-
tica i punyent contra la societat ca-
talana de l’època que no es va ar-
ribar a estrenar mai. Però, «per fi!»,
com va exclamar ahir el director ar-
tístic del Teatre Nacional de Cata-
lunya, Sergi Belbel, es fa justícia a
l’obra que Gabo, el Nobel colom-
bià amb qui va compartir inquie-
tuds culturals a Barranquilla, va
anomenar «el sabio catalán» a la
immortal novel·la Cien años de so-
ledad. Ball de titelles s’estrena
aquest dijous a la Sala Petita del
TNC amb un ampli repartiment di-
rigit per Ramon Simó que hi farà
estada fins al dia 20 de gener.

«Som davant d’un home abso-
lutament compromès amb el tea-
tre». Ramon Simó va defensar la vi-
gència del text de Vinyes ahir al
migdia a la Casa Amèrica de Bar-
celona en la presentació de l’es-
pectacle a la premsa. Un escena-
ri intencionat per la vinculació de
l’autor berguedà amb Colòmbia. El
director del centre, Antoni Trave-
ria, va apuntar que «als anys 30 Vi-
nyes va passar per la Casa Amèri-
ca, no en aquest edifici del carrer
Còrsega sinó en altres locals , i crec
que va tenir a veure amb moltes
activitats que s’hi van dur a terme».
Després d’assegurar que «és tan
poc conegut a casa nostra com co-
negut a Colòmbia, on se’l té per un
dels grans dinamitzadors culturals

del segle XX», Traveria va definir
l’escriptor de Berga com un «re-
publicà, demòcrata i antifeixista».

Ball de titelles és un clar exem-
ple «del patrimoni oblidat» que el
TNC recupera cada any per pal·liar
el fet que «som una cultura anò-
mala», en paraules de Sergi Belbel.
«Tenim molts autors al calaix co-
neguts pels erudits però ignorats
pel gran públic, i la nostra feina és
recuperar les veus importants de
la nostra cultura», va comentar el
director artístic del Nacional. «Fa
temps que volíem programar Vi-
nyes perquè és un autor molt im-
portant. En qualsevol país normal,
aquesta seria la tercera vegada
que veuríem Ball de titelles i altres
obres seves com Peter’s Bar tam-
bé les coneixeríem».

La peça que s’estrenarà aquest
dijous transcorre en un bordell
d’una ciutat petita de muntanya.
Amb les dones a missa i els seus
homes, tots destacades persona-
litats de la vida local, celebrant la
seva pròpia festa amb una nova re-

mesa de noies arribada a la casa
per a l’ocasió, un jove alat aterra al
lloc i trasbalsa la vetllada. Belbel va
assegurar ahir que «em meravella
l’absoluta vigència del text, els co-
mentaris que fa de la política i els
polítics els hauria signat un dra-

maturg actual, per exemple Jordi
Casanovas per a Pàtria».

Nao Albet i Mercè Pons, en els
papers del noi que irromp a la fes-
ta i la mestressa de la casa de bar-
rets, respectivament, encapçalen
un repartiment en què també fi-
guren, entre d’altres, Daniela Fei-
xas, Esther Bové, Carme Poll, Dia-
na Torné, Itzíar Castro, Francesca
Piñón, Rosa Cadafalch, Jordi Mar-
tínez, Jordi Banacolocha, Fran-
cesc Lucchetti, Santi Ricart, Òscar
Rabadan, Ferran Vilajosana, Pep
Jové, Pep Ferrer, Berta Junyent i Ali-
ne Vincent.

La figura de Ramon Vinyes
transcendirà gràcies a una estrena
que, com va apuntar l’alcalde de
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El TNC reivindica l’obra de Ramon Vinyes
amb una farsa de la Catalunya republicana

L’estrena dijous de «Ball de titelles» recupera per al públic català l’obra de l’escriptor berguedà amic de García Márquez

«EL SAVI CATALÀ» el premi nobel de literatura gabriel garcía Márquez va definir amb l’expressió esmentada la figura de ramon Vinyes en
la novel·la «Cien años de soledad». l’autor berguedà va deixar una empremta immarcescible a Colòmbia, on va viure durant molts anys, però la
seva obra teatral és pràcticament desconeguda a Catalunya. un greuge que el Teatre nacional de Catalunya repara amb «ball de titelles»
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 ESTRENA AL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA 

L’ESPECTACLE

Teatre Nacional de Catalunya (sala
petita). Plaça de les Arts, 1. Barcelona.
� DIES: del 13 de desembre al 20 de
gener. De dimecres a divendres, 20 h; dis-
sabte, 17 i 21.30 h; diumenge, 18 h. 5 de
gener, 21.30 h. Durada: 1 h. 50 min. Preus:
entre 15.69 i 31.37 euros. www.tnc.cat. 

BALL DE TITELLES

«Ramon Vinyes és el
nostre Valle-Inclán.
Em meravella
l’absoluta vigència de
‘Ball de titelles’, pels

comentaris que fa tant dels
polítics com de la política»

sergi belbel
DIRECTOR ARTÍSTIC  DEL TEATRE NACIONAL

DECLARACIONS

Ramon Simó (al centre dels que estan asseguda) i la major part del repartiment de «Ball de titelles», ahir a la Casa Amèrica de Barcelona

MIREIA ARSO

«És molt important
per a Berga que el
Teatre Nacional de
Catalunya munti una
obra de Ramon

Vinyes. Teníem un deute
pendent amb l’escriptor»

juli gendrau
ALCALDE DE BERGA
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Entrevista Ramon Simó
Director teatral. L’extensa trajectòria de qui ocupa actualment la direcció del Festival Grec de Barcelona suma un nou
repte amb el muntatge del «Ball de titelles» de Ramon Vinyes, una obra que contextualitza en la voluntat de l’autor de
propugnar un teatre que defugís el simple entreteniment que s’imposava a la seva època com a gènere preponderant

«Vinyes estava compromès amb
el teatre d’idees i es va fer antiburgès»

Ramon Simó (Tarragona, 1961)
volia portar a escena Peter’s Bar
per donar a conèixer la figura de
Ramon Vinyes des del privilegiat
altaveu del Teatre Nacional, però
el director artístic de la institució,
Sergi Belbel, i el seu equip asses-
sor el van convèncer de canviar
d’objectiu i atrevir-se amb Ball de
titelles. L’actual director del Festi-
val Grec de Barcelona se sent sa-
tisfet amb el resultat, que es podrà
veure a partir de dijous.

No volia fer «Ball de titelles»?
M’agrada Ramon Vinyes i ja ha-

víem acordat de muntar Peter’s
Bar. Però s’hi van repensar i em
van proposar Ball de titelles, una
peça que jo tenia oblidada. Quan
la vaig recuperar em va semblar
que era més madura, punyent i
compromesa que Peter’s Bar, vaig
veure que reflectia també el món
expressionista d’aquesta obra per-
què, de fet, la primera redacció del
Ball és de final dels anys 20, com
Peter’s, que es va estrenar el 1929.

I no el va espantar l’enverga-
dura del muntatge que demana-
va el text? No són bons temps per
a grans espectacles, no hi ha ga-
ire pressupost.

Vinyes era la gran aposta de
Belbel per aquesta temporada i sa-
bíem que ens hauríem d’ajustar al
màxim. La meva primera propos-
ta incorporava 21 actors, al final en
van ser 19 i n’hi ha que doblen pa-
pers. He respectat tots els perso-
natges de l’obra original.

Per què mereix Ramon Vinyes
pujar a l’escenari del Nacional?

L’autor berguedà representa
una part de la nostra història des-
coneguda. Hi ha dramaturgs que
van ser menystinguts, com també
passa amb Ambrosi Carrión, de
qui fa quatre anys vam represen-
tar La dama de Reus. Gent com Ra-
mon Vinyes presentaven una re-
alitat de la societat catalana dife-
rent de la que era majoritària en el
seu temps. Eren autors compro-
mesos i, a més, és un goig veure
aquestes obres. El més important
és proporcionar un plaer estètic,
cultural, a l’espectador.

Ball de titelles va ser escrita el
1936, però no es va estrenar. Quin
en va ser el motiu?

Segurament, el 1936 no era el
millor moment per estrenar una
obra com aquesta. Aleshores es
portava de forma descarada un

teatre d’entreteniment. Els anys se-
güents, abans del final de la guer-
ra, encara es va fer més difícil es-
trenar, tot i que el mateix Vinyes va
portar a escena una obra poques
setmanes abans d’haver de fugir.

El text, però, era conegut? Qui-
na reacció va suscitar la seva crí-
tica als estaments del poder?

Es va llegir poc, no hi va haver
gaire resposta. Les circumstàn-
cies històriques eren les que eren.
S’ha de dir, però, que uns anys
abans Peter’s Bar va tenir molt
bona acollida, amb Enric Borràs de
protagonista. Ramon Vinyes re-
creava el món d’una manera molt
particular, i segurament no era
del gust de l’època.

Vinyes era un revolucionari?
La seva lluita amb un teatre

compromès amb l’art va fer que
prengués una deriva antiburgesa.
L’enutjava el teatre de pur entre-
teniment, de bulevard. Amb Ball
de titelles intenta apropar els gè-
neres populars com la farsa i la co-

mèdia al teatre d’idees. Durant la
dècada dels anys 30 del segle pas-
sat, Vinyes buscava la connexió
amb el públic que li mancava, tot
i l’èxit dels anys 20. A mitjan 30, es
va anarquitzar en el sentit que
valorava l’individu i la seva possi-
bilitat de llibertat. Necessitava en-
frontar-se a la societat burgesa.

Queda clar que el franquisme
no era el millor moment per es-
trenar Ball de titelles. Però, per
què s’ha trigat tant, en demo-
cràcia, a representar-lo?

Per res en concret, simplement
és que tampoc es pot fer tot de cop
i has de prioritzar. No obstant
això, La Farsa de Berga el va mun-
tar el 1978 i un grup de l’Hospita-
let també ho va fer a principi dels
80, amb Pep Anton Codina.

Els polítics, l’Església, la prem-
sa... A Ball de titelles rep tothom.
Tem que es desfermi la polèmi-
ca?

Crec que l’obra pot provocar
un riure sa. Quan la gent es riu

molt de la seva situació es dóna el
primer pas per pensar-hi.

Fa encara no dos anys, el TNC
va programar Gang Bang, de Jo-
sep Maria Miró, on es feia sàtira
religiosa amb la visita del papa
Benet XVI a Barcelona de teló de
fons. Fins i tot, hi va haver uns es-
pontanis que van saltar a l’esce-
nari en una de les funcions. 

Ball de titelles no té res a veure.
A Gang Bang es parlava d’uns fets
concrets, mentre que en l’obra de
Vinyes es reparteixen plantofa-
des per a tothom.

Elena Jordi, nom artístic de  la
reputada artista del Paral·lel
Montserrat Casals (Cercs, 1892-
Barcelona, 1945), no es va atrevir
a representar Ball de titelles. Per
què s’hi va negar?

Suposo que l’època no era pro-
pícia, la situació política no estava
com per anar fent crítiques. Vi-
nyes era una personalitat polèmi-
ca. Va criticar Sagarra que fos au-
tor i crític alhora i ell va acabar fent
el mateix. I deixava anar unes gar-
deles de consideració! Era un mo-
ment complicat i m’imagino que
la Jordi devia tenir por. Tot i que el
text tampoc era tan cruel perquè
jugava amb el gènere de la farsa,
que endolceix la càrrega crítica
més que si s’hagués servit del gè-
nere dramàtic per dir el mateix.

Descartat al cent per cent que
Ball de titelles es pugui veure al
Teatre Municipal de Berga?

No ho sé, no depèn de mi. M’a-
gradaria que es veiés a Berga i a tot
arreu, que poguéssim fer una gira,
però el problema d’aquest mun-
tatge és la seva dimensió. Es mo-
uen unes quaranta persones i l’es-
tructura tècnica és complexa. Tot
plegat fa que resulti car. Em fa l’e-
fecte que no serà possible.
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«Elena Jordi no va voler

fer aquesta peça. Suposo

que va tenir por per la situació

política d’aquells moments»

«Vinyes representa una

mirada a la societat catalana

de l’època que era diferent de

la que s’havia imposat»

«Ja teníem acordat fer

l’obra ‘Peter’s Bar’, però

Belbel em va demanar que em

mirés ´Ball de titelles’»

Toni Mata i Riu
MANRESA

El responsable del Grec és al capdavant d’un espectacle amb la inusual xifra de 19 actors

Berga, Juli Gendrau, «és molt im-
portant per a la nostra ciutat». El
dirigent convergent va assegurar
que «teníem un deute pendent». 

La posada en escena de Ball de
titelles ha significat un esforç con-
siderable en uns moments en què
les retallades pressupostàries de la
cultura com l’augment de l’I-
VA –que ha passat del 8% al 21% en
les entrades als espectacles tea-
trals– estan perjudicant podero-
sament l’assistència a les funcions
d’arts escèniques. Poder pujar di-
nou actors a l’escenari ha estat
«un esforç titànic», segons Bel-
bel, que està vivint la seva darre-
ra temporada com a principal res-
ponsable de la programació del
TNC.

Documental a la Filmoteca
La dimensió artística de Vinyes va
ser a bastament elogiada ahir per
Belbel, que el va qualificar com «el
Valle-Inclán català». Al seu parer,
el teatre català dels anys 20 i 30 del
segle passat «no estava a l’alçada de
la seva gosadia, perspicàcia i aci-
desa. Quan he vist una passada en
els assaigs, he tingut un xoc!». Per
a Belbel, «és un privilegi que el país
pugui tenir un muntatge així en
aquest moment».

Malauradament, però, l’enver-
gadura del Ball de titelles que acu-
llirà a partir de dijous la Sala Peti-
ta del TNC l’impossibilita per con-
vertir-se en un espectacle de gira.
L’Ajuntament de Berga va demanar
en el seu moment de poder re-
presentar l’obra al Teatre Munici-
pal, però el cost ho fa pràcticament
inassumible.

Per conèixer la biografia de Ra-
mon Vinyes abans de fer cap al
TNC, la Filmoteca de Catalunya,
ubicada al barri del Raval de Bar-
celona, ofereix avui (20 h) una
projecció del documental El savi
català, dirigit per Floreal Peleato.
Després de la projecció, que dura
75 minuts, s’obrirà una taula ro-
dona oberta al públic amb Sergi
Belbel, Floreal Peleato i Jordi Lla-
dó, autor de la tesi doctoral Ramon

Ball de titelles es va editar
l’any 1936 en plena eufòria

revolucionària, amb la guerra civil
en marxa i en un moment d’inten-
sa polarització política. No es té
notícia de cap representació de la
peça de Ramon Vinyes fins que l’A-
grupació Teatral La Farsa de Berga
la va muntar l’any 1978. Just una
dècada després, Jaume Huch va
propiciar una reedició del text en el
segell berguedà Edicions de l’Albí.
L’estrena d’aquest 2012 completa
l’itinerari d’una obra ignorada d’un
autor a qui el teatre professional
va dedicar una atenció inconstant.
Abans de la proposta que dirigeix
ara Ramon Simó al TNC, l’anterior
muntatge de Vinyes en un escena-
ri professional data del 20 de ge-
ner de l’any 1939, amb Fum sobre
el teulat, darrera estrena en català
abans del franquisme.
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El precedent del
grup teatral La Farsa 

El director de «Ball de titelles», Ramon Simó

MIREIA ARSO


