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FEDERICO LUPPI SE’NS PRESENTA VESTIT AMB UNIFORME PER REMEMORAR L’HORROR DE LA

DICTADURA ARGENTINA I DE TOTES LES ALTRES DICTADURES MILITARS AMB VOCACIÓ GENOCIDA

Cal tancar els teatres oberts
i fer-ne una bona foguera!

La façana és lamateixa. Però
l’interior del teatre El Picade-
ro deBuenosAires que va tor-
nar a obrir portes el 2012 no
té res a veure amb el d’aque-
lla sala que va quedar destruï-
da pel foc el 6 d’agost del 1981,
després d’haver sigut objecte
d’un atemptat amb bombes in-
cendiàries. Amb aquell incendi,
la juntamilitar argentina i els
seus sequaços posaven fi a una
de les experiènciesmés esti-
mulants de resistència cultural
que va oferir el teatre argentí
al llarg dels anys de la dicta-
dura: la representada pel cicle
TeatroAbierto, que havia sigut
impulsat per un grup de gent
de teatre (directors, tècnics, in-
tèrprets…) clarament oposada
al règim, i que s’havia proposat
demostrar la voluntat de super-
vivència del teatre argentímés
compromèsmitjançant la pre-
sentació de 21 petites peces de
mitja hora de durada cadascu-
na. El cicle, no cal ni dir-ho, va
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Luppi es transforma en un temible general. FOTO: MINISTERIO CULTURA DE LA NACIÓN

quedar dramàticament ampu-
tat pel brutal atemptat. Però el
seu valor icònic estava fet a pro-
va de bombes. I això ho ve a de-
mostrar aquestmateix especta-
cle, nascut arran d’un concurs
de dramatúrgia que la Secreta-
ría deCultura de la Presidencia
de laNación argentina va con-
cebre comunamena d’home-
natge a aquell TeatroAbierto.
Un espectacle que, i ja de pas,
ens serveix per recuperar un
vell debat tan viu al país d’ori-
gen de Federico Luppi –verita-
blemonstre sagrat del teatre i el
cinema argentins, sempre amb
un peu aBuenosAires i l’altre a
Madrid– coma casa nostra: da-
vant les barbaritats comeses pel
poder en el nostre passatmés o
menys recent, ¿calmantenir la
memòria ben viva o cal apel·lar
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a l’oblit en nomd’una suposada
voluntat de conciliació?
Per la seva banda, el direc-

tor Hugo Urquijo sembla te-
nir clar que, quan les nacions
es lliuren a l’amnèsia volun-
tària, l’única cosa que fan re-
alment és intentar enterrar
allò que sempre acaba tornant
a aflorar. De la mateixa for-
ma que al llarg de l’entrevista
a què serà sotmès l’empreso-
nat general que protagonitza
aquest text –un general fictici
construït a imatge i semblan-
ça de tants altres generals re-
als amb noms i cognoms ben
coneguts– aflorarà sense cap
mena de vergonya (més aviat
amb un indissimulat orgull) el
monstre no exempt de terri-
bles contradiccions que s’ama-
ga darrere l’uniforme. L’en-
trevista intenta, entre altres
coses, valorar quin va ser el
seu grau de responsabilitat en
l’atemptat contra El Picadero.
Però sobretot intenta que

ens fiquem dins la ment d’un
personatge que –i per dir-ho
amb paraules del mateix di-
rector– té molt clar que “la de-
mocràcia i les urnes són una
merda”; un vell generalíssim
que podria donar lliçons ma-
gistrals de repressió política
i censura cultural a qualsevol
jovenet aspirant a dictador.
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