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La mitologia popular diu que la 
mort ens iguala a tots. Però el 
dramaturg Ramon Vinyes (1888-
1952), bon coneixedor dels baixos i 
alts fons socials, pensava d’una 
altra manera. Veia els prostíbuls 
com “una metàfora de la vida”, 
indret on gent de diferent posició 
política, i estrat social, es trobava 
amb un únic fi: fotre un clau. Això 
ens ho diu Ramon Simó,  l’home 
que dirigeix Ball de titelles al TNC i 
que en els últims temps s’ha 
encarregat de recuperar autors de 
gran vàlua enviats al cul del calaix  
dels oblits. Fa quatre anys ens va 
regalar La dama de Reus, 
d’Ambrosi Carrion, i ara ens posa 
sobre la pista del “sabio catalán” 
de Cien años de soledad, aquell 
home filoanarquista, gran 
intel·lectual i escriptor que, com 
diu el mateix Simó, va ser enterrat 
pel franquisme i, després, per la 
cultura catalana oficial.

Simó ha agafat Ball de titelles 
amb l’objectiu d’actualitzar-la, i li 

ha afegit tocs de Fellini i de Tim 
Burton, a banda de reescriure 
alguns passatges amb textos del 
mateix autor . No es pensin que tot 
això sigui gratuït. Primer, perquè 
es tracta d’una obra coral, que té 
lloc dins un prostíbul de 
muntanya. I, segon, perquè 
l’argument ens parla d’un dia de 
Nadal en un lloc estrany a on va a 
parar un àngel ferit en una ala. Sí, 
un àngel. 

El primer Brecht
“L’obra –a més– té un punt 
expressionista que ens podria 
recordar el primer Brecht, cosa 
que demostra que Vinyes estava 
en sintonia amb el que passava al 
món, el 1936, que és quan es va 
estrenar l’obra”, apunta el director. 
Estem parlant de Baal o de 
Tambors en la nit. Però també dels 
Germans Marx. Simó ens comenta 
que hi ha escenes delirants amb 
catorze personatges parlant 
alhora!

A Ball de titelles tot és possible, 
ens avança el director. L’argument 
ja és prou inversemblant, encara 
que cal deixar clar que autor i 
director fan els possibles perquè 
tot sigui possible i coherent. “A qui 
sorprèn que hi hagi un àngel en un 
prostíbul és al públic, no als 
personatges, que als cinc minuts 
ja l’integren totalment”, assenyala 
Simó.

“Vinyes demostra una capacitat 
crítica insòlita a l’època. Va a sac. 
S’ho carrega tot. Té bastonades per 
a tothom”, afegeix el director. No 
debades, dins aquest “prostíbul 
luxós d’un ciutat de muntanya”, 
tindrem la dreta i l’esquerra 
política, el capellà, el viatjant i el 
notari, els poders fàctics i el poble 
que els dóna  suport. I Vinyes no en 
salva cap, amb aire de vodevil, 
caminant envers la rialla, però amb 
tota la força del teatre polític dels 
anys 20 i 30. “L’obra va del 
costumisme a la comèdia àcida i, 
cap al final, té un punt idealista, 
una llumeta d’optimisme 
intel·ligent”, diu Simó.

Ball de titelles, conclou el 
director, és “un tipus de producció 
que ja no s’estila”, amb unes 
dimensions precrisi. “És una 
aposta valenta i necessària si no 
volem continuar amb la sagnia 
d’espectadors”.

BALL DE TITELLES
Teatre Nacional. Fins al 20 de gener

 Com deia aquell, el Twitter el 
carrega el diable. I si no s’ho 

creuen, amics piuladors, senadors 
2.0, investiguin quina una en va 
organitzar Toni Albà la setmana 
passada. Ell solet, bufó reial, va 
afirmar que no pensa anar a veure 
la Machi al Lliure perquè l’actriu 
havia signat el manifest dels 
progres espanyols per la unitat 
d’Espanya. I la cosa, esclar, es va 
començar a embolicar, que si 
Fabià Puigserver aixequés el cap, 
que si intolerant, que si boicot, 
que vés a la m... Amb gent del 
Lliure implicada i tot.

 Lluís Pasqual, savi, va emetre 
un comunicat on defensava 

la llibertat de creació i d’expressió 
i li venia a dir a Albà, sorneguer, 
que no cités els morts en va, no fos 
cas que Puigserver “tornés de 
l’altre món i et fotés un bon 
esglai”. Brillant. Sensacional. 

 Aquest senador burleta fa 
temps que demana 

implicació del món teatral en tot el 
que passa al món, al proper i al 
llunyà. Però una cosa és fer obres 
polítiques, punyents, que posin en 
qüestió el nostre temps i la nostra 
realitat, i una altra de ben diferent 
és cridar els teus 29.000 
seguidors a fer com tu, i 
‘boicotejar’ una obra 
representada per un professional 
del teatre com tu, que ha fet obres 
bones i obres dolentes.

 El més graciós de tot plegat 
és que el senyor Albà, ara 

mateix, protagonitza una obra, La 
família irreal, en la qual ens fa 
creure que el rei Joan Carles és un 
avi entranyable i simpàtic, quan 
per a molta gent, aquest senador 
republicà inclòs, és un personatge 
que no s’assembla gens al que 
interpreta Albà. Sembla, fins i tot, 
pagat per la Corona per netejar la 
seva imatge actual de monarca 
faldiller i assassí d’elefants. 

 Machi, sí, ha firmat 
manifestos, però no ha 

insultat cap company. I és molt 
lleig criticar algú públicament 
sense que l’atacat pugui defensar-
se. A més, amb tot el que passa al 
carrer, no els sembla una frivolitat 
veure com un bufó menysprea una 
bufona? Fa pena. –Andreu Gomila
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Els prostíbuls ens 
igualen a tots
Ramon Simó recupera l’obra de Ramon Vinyes 
‘Ball de titelles’ al TNC, amb 19 intèprets! 
L’Andreu Gomila fa memòria

Aquest angelet ha caigut del cel...

Teatre
Coordina Andreu Gomila
agomila@timeout.cat

D
AV

ID
 R

U
AN

O


