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DIMECRES, 10 DE FEBRER DEL 2016 ara   

La ridícula farsa 
dels titelles 
terroristes

●● Primer acte. Un castellet al mig de 
la plaça del Canal d’Isabel II de Ma-
drid amb dos titellaires fent una fun-
ció davant d’un grup de nens i pares. 
El pares criden: “Comunistes, mao-
istes, anarquistes”. Arriba el Cos de 
Policia i emmanilla els titellaires.  

● Segon acte. S’hi veu un jutge d’as-
pecte cavernós amb un enorme Codi 
Penal a la mà i un fiscal arrugat que 
tenen al davant la llibertat d’expres-
sió custodiada per dos policies grisos 
i amb bigoti.  

Fiscal: A la garjola, a la garjola!  
Jutge: Així que una obra de titelles 

on pengen un jutge, violen una mon-
ja... I què més?  

Policia 1: Doncs tenien una man-
donguilla bomba. A més tenien una 
pancarta enorme de deu centímetres 
per deu centímetres en què hi deia 
“Gora Alka-Eta”. 

Jutge: Ja ho veig, així que cridant 
visques a una organització clarament 
terrorista. Què s’ha cregut aquesta 
perdulària, pollosa llibertat d’ex-
pressió. Creu que pot dir el que li 
sembla, que pot pensar el que li sem-
bla, que pot ridiculitzar els suprems 
poders del tot suprem i màxim su-
prem? Teatre, teatre. Més IVA us po-
saria jo. Ara veureu. A la gàrgola per 
analtajament terroric, terrorístic, 
tretrotririmes... terrorista, collons!  

 
● Tercer acte. Un senyora grossa i 
lletja amb una peineta valenciana i 
amb un micròfon a la mà crida: “Ai-
xò es intolerable. La llibertat d’ex-
pressió amenaça la democràcia. La 
nostra alcaldessa ha de dimitir i amb 
ella han de dimitir tots els que l’acom-
panyen i a més cal il·legalitzar-la a 
ella, el partit i el seu gos”. Un presen-
tador de televisió li roba el micròfon: 
“Els radicals amenacen de destruir el 
poder totèmic que hem ostentat fins 
ara introduint titelles terroristes a 
l’Estat, però no ho aconseguiran. El 
pes de la llei i els culs dels senyors ma-
gistrats cauran sobre la llibertat d’ex-
pressió fins a aniquilar-la”. Un home 
jove amb corbata li roba el micròfon: 
“Estic completament d’acord amb 
aquells que estan d’acord que l’acord 
es l’únic acord possible i a més es ne-
cessari. Vull dir, a la garjola”. 

● Quart acte. Un gran nombre de ti-
telles davant del balcó de l’Ajunta-
ment criden: “Llibertat per a la lli-
bertat d’expressió. Torna la torna?” 
S’obre el balcó i surt la llibertat d’ex-
pressió: “No han pogut amb nosal-
tres. Hem salvat la ficció”. Tot plegat 
era una obra de teatre de titelles. Una 
farsa ridícula amb força personatges 
ridículs. Visca la imaginació. 

● Teló. 

Opinió
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El cas dels titellaires és 
“distòpic i absurd”

any després de l’estrena a Avilés i de 
fer temporada al Teatro de la Aba-
día de Madrid.  

Segons Ulloa, “la grandesa de 
Pinter és la seva vigència”. El que el 
dramaturg britànic va plantejar a 
Invernadero en clau de comèdia ne-
gra és, en paraules de Mario Gas, 
una mena de “casa dels horrors” on 
una mort, un naixement i una rifa 
grotesca marquen el fil argumental 
de l’obra. Pinter la va escriure el 
1958, consternat per la invasió sovi-
ètica a Hongria del 1956, però la va 
deixar aparcada durant vint anys. 
Quan la va estrenar a Londres el 
1980 seguia vigent.  

L’hivernacle és un sanatori an-
glès “aparentment benefactor, que 
amaga una institució d’aniquilació 
patrocinada pels serveis secrets de 
l’estat”, diu Gas. “En aquest sanato-
ri, dirigit per gent molt grollera i in-
competent, les víctimes són núme-
ros, dissidents als quals es pretén 

amansir o eliminar”, recorda Ulloa. 
“És una obra que mostra el secretis-
me aniquilador dels estats totalita-
ris i dels democràtics”, afirma Gas.  

Els set actors interpreten els tre-
balladors de la institució, buròcra-
tes al servei de la destrucció, perquè 
Pinter va optar per no mostrar les 
víctimes i centrar-se en els botxins. 
“Em sembla tota una troballa –diu 
Gas–. Els que expliquen les seves ra-
ons són els botxins”. “Pinter mostra 
un mecanisme d’opressió que tam-
bé exerceix l’opressió dins del ma-
teix mecanisme. És una opressió 
que no fa feliços ni els opressors”, 
explica Eduardo Mendoza, que va 
rebre l’encàrrec de Gas de traduir 
l’obra del premi Nobel. 

Mediocres i estúpids 
Segons l’actor Carlos Martos, els 
personatges que participen en 
aquest mecanisme de poder són 
“molt mediocres i estúpids”, i l’únic 
que saben fer és “fagocitar-se”. 
També l’únic personatge femení, 
“una femme fatale a qui ningú desit-
ja i que només vol estar a prop de qui 
té el poder”, sintetitza Isabelle 
Stoffel. I qui mana és un exmilitar 
interpretat per Gonzalo de Castro 
que l’actor descriu com “un ésser 
amoral envoltat de gent sinistra”. 
Una definició precisa del poder.e

Gonzalo de 
Castro i Isabelle 

Stoffel en una 
escena de l’obra 

Invernadero, 
dirigida per 
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Mario Gas porta ‘Invernadero’ de Pinter al Lliure

TEATRE

“Desgraciadament, les notícies ac-
tualitzen la nostra obra”, diu Jorge 
Usón, un dels actors del reparti-
ment d’Invernadero, l’obra de Ha-
rold Pinter que Mario Gas dirigeix 
al Teatre Lliure de Montjuïc des 
d’avui fins al 21 de febrer. Les notí-
cies a què es va referir ahir Usón du-
rant la presentació de l’obra a Bar-
celona són l’empresonament dels 
titellaires de la companyia Títeres 
desde Abajo. El cas evidencia una de 
les tesis de l’obra de Pinter: la capa-
citat de l’estat de generar mecanis-
mes de poder la missió dels quals és 
aniquilar qualsevol dissidència. “Es 
tracta de matar el missatger, el que 
reflexiona. És absolutament distò-
pic i absurd”, assegura Tristán 
Ulloa, un altre dels actors d’aquest 
Invernadero, que arriba al Lliure un 
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El teatre català se solidaritza amb la companyia Títeres desde Abajo
que han patit: “El que hauria de ser 
delicte és privar l’ésser humà de lli-
bertat d’expressió”. Avui s’ha con-
vocat una nova concentració a les 
19.30 h a la plaça Sant Jaume. A 
Lleida es van manifestar ahir unes 
70 persones.  

L’Associació d’Empreses de Tea-
tre de Catalunya també sol·licita “la 
llibertat immediata i sense càrrecs” 
dels artistes, ja que creu que l’error 
va ser de programació. Un error que, 

segons la Unió Internacional del Ti-
tella, “no justifica la tergiversació a 
la qual s’ha sotmès l’argument de 
l’obra, convertint la sàtira en enal-
timent del terrorisme”. A més, el 
Col·lectiu de Companyies de Teatre 
Independent de Catalunya troba 
“inadmissible que l’opinió d’uns es-
pectadors que fan una lectura esbi-
aixada dels discursos dels artistes 
pugui ser motiu per a la seva deten-
ció i empresonament”.e

Unes 150 persones es van concen-
trar ahir a Barcelona per demanar la 
llibertat dels dos titellaires de Títe-
res desde Abajo empresonats. Al 
voltant de la pancarta “Llibertat Ra-
úl i Alfonso, la censura és terroris-
me”, es va llegir un manifest per re-
butjar la criminalització política 
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Força  
“La grandesa 
de Pinter és  
la seva 
vigència”,  
diu l’actor 
Tristán Ulloa 

Protesta 
Adetca 
demana la 
llibertat dels 
titellaires 
empresonats


