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«El Tecolote no el tocaven, 
era un refugi per a tothom»
En aquells anys en què Abril Mondragón 
anava regularment a El Tecolote a fer tea-
tre el narco ja s’havia infiltrat a Arcelia, i 
El Tecolote ja era vist com un refugi contra 
la violència. Mondragón es recorda amaga-
da al bany amb els seus pares i els seus ger-
mans mentre a fora les bales xiulaven i la 
gent corria i cridava: «¡Ja venen, ja venen!», 
en un d’aquells episodis que omplien el po-
ble de pànic. La noia va estar anant al centre 
cultural del poble gairebé quatre anys, qua-
tre anys que van ser el germen no tan sols de 
la seva carrera sinó de l’obra que es presenta 
des d’ahir fins diumenge al Teatre Tantaran-
tana: Siuatl, que, en náhuatl, vol dir dona.

–¿A què es refereix exactament quan diu que 
era un refugi contra la violència?
–Doncs en part que era un lloc segur. El Te-
colote no el tocaven. No sé si perquè hi ha-
via fills de narcos, que és cert, alguna vega-
da n’hi va haver, o simplement per respec-
te... Però era així, El Tecolote era un refugi 
per a tothom.

–Jo pensava que era refugi en el sentit que 
apartava els joves de la violència…
–També. El Tecolote va ser la salvació per a 
molts nois. En aquella època, els pares dels 
que hi entraven estaven molt agraïts. Al cap-
davall era això o el narco.

–¿Fins a aquest punt?
–Totalment. El Tecolote és com una beca de 
vida. Potser molts joves van entrar al narco, 
uns per fer diners ràpids i altres perquè els 
pressionaven, els hi obligaven.

–Parlem d’El Tecolote. No he llegit sinó co-
ses bones d’aquest lloc.
–Miri, Arcelia no deixa de ser un poble gran, 
té poc més de 30.000 habitants, la majoria 
gent pobra. Només hi ha dos centres cultu-
rals, un és El Tecolote, que es dedica a recu-
perar la tradició cultural de Guerrero. Hi 
va qualsevol jove i pot fer música, teatre, 
dansa... I sense pagar res. Com li deia, per 
als nois del poble és una salvació.

–¿Ho va ser per a vostè?
–He, he, bé, no ho sé, suposo que en certa 
manera sí. Ho va ser en el sentit que em va 
marcar el camí. Jo ni tan sols sabia que po-
dia fer carrera com a actriu.

–¿Què vol dir?
–La primera vegada hi vaig anar com a es-
pectadora, vaig veure una obra, em vaig 
enamorar i vaig dir: «Jo vull estar a aquell 
costat». Això va ser tot. ¿Però ser actriu? 
¿Dedicar-m’hi? Jo no sabia que es podia. 
Quan ho vaig saber... Primer vaig estudiar 
informàtica per tranquil·litzar els pares, 
però després em vaig dedicar al teatre.

–Ho entenc. Llavors, siuatl és dona, ¿oi?
–Així és. Siuatl, l’obra, es basa en les dones 
de la meva família. El detonant és la tarda 
en què la meva àvia va explicar per primer 
cop com els militars havien matat la tia Ca-
talina. Això va desencadenar preguntes, 
una investigació, un treball… Que evident-
ment no vaig fer sola. Hi ha molts noms, 
molta gent que ha fet que el projecte es 
converteixi en això, en una realitat. Anna 
Rossell, Braulio Amadís, Enid Negrete…

–Veig que hi ha una connexió barcelonina.
–Sí. Gràcies al suport privat El Tecolote ofe-
reix unes beques per desenvolupar els teus 
projectes amb un grup de treball. Amb la 
beca jo vaig venir aquí, a Barcelona. H

–¿Gent que vostè coneixia?
–I tant, molta gent coneguda, Arcelia és un 
poble petit. Amics meus, del meu germà, 
gent de la generació d’un que deixaven un 
dia d’anar a estudiar i l’endemà apareixien 
conduint un cotxe gros… I era un secret a 
crits a què es dedicaven.

–Però no sempre va ser així, és clar.
–No, és clar. Arcelia era un poble molt tran-
quil fa 10 anys. Almenys jo el veia així.

–¿I què va passar?
–El problema és que estem entre Mèxic i Mic-
hoacán, i Arcelia és ara un lloc de pas per a la 
droga. Per això hi ha tanta violència.
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se compartir-la amb ningú, excepte 
si alguna vegada li mostrava els seus 
desitjos Marta Ferrusola), sinó tam-
bé intervenint sobre qui estaria bé i 
seria constructiu que fos tertulià o 
qui es mereixia no ser-ho mai. Possi-
blement pensava que un gran demò-
crata s’ha de preocupar per la salut 
mental del seu poble. 

Ingerències perfeccionades

Quan ja va tenir consolidada la dis-
ciplina, es va deixar ajudar pel seu 
braç dret, Lluís Prenafeta, a l’aten-
dre les sol·licituds de les diferents fa-
mílies de CDC (la branca democristi-
ana, el sector negocis, el grup seces-
sionista dins d’un ordre...). Si volen, 
no s’escandalitzin. Són ingerències 
que han arribat fins als nostres dies 

però amb un factor perfeccionador: 
que alts càrrecs professionals –pre-
sumptes periodistes o no– d’aquest 
tipus de mitjans moltes vegades són 
bons endevinadors i estalvien als 
caps polítics la sempre mal vista tas-
ca d’elaborar llistes blanques, gro-
gues o negres. Però, per si de cas, els 
pactes del PDECat i ERC delimiten 
qui manarà de veritat a cada casa.
 Els que van lluitar per l’existèn-
cia de mitjans públics alliberats de 
les pressions externes partidistes po-
den sentir-se decebuts. Però com que 
tota moneda té dues cares, hi ha una 
petita compensació: tenim un avanç 
informatiu sobre el model de polí-
tica de comunicació que preparen 
per quan arribi la República catala-
na que demanen que acceptem. Està 
bé saber-ho. H

V
an transcendint detalls 
sobre els acords que han 
negociat els represen-
tants de Puigdemont i els 
d’Esquerra (ERC) per al 

seu pacte de futur govern. Tot i que 
encara en desconeixem el més im-
portant, que són els seus plans soci-
als i els objectius legislatius de la 
pròxima legislatura en matèria de 
drets, el que comencem a saber re-
sulta molt curiós.
 ¿S’imaginen l’escàndol que hi 
hauria si l’espanyolisme hagués 
guanyat les eleccions i ara, per re-
partiment, Ciutadans passés a con-
trolar TV-3 i el PP agafés les regnes de 
Catalunya Ràdio? ¿No creuen que el 
simple anunci d’un abús així hauria 
desencadenat una justificada res-
posta de resistència activa per part 

dels defensors d’una estricta inde-
pendència dels mitjans de comuni-
cació públics, començant pels ma-
teixos treballadors de les dues ante-
nes? Doncs de moment davant això 
d’ara sembla predominar la indife-
rència. 
 Tots entendríem que comencés 
una vaga a la ràdio i a la televisió, ai-
xí com una sèrie de mobilitzacions 
externes solidàries. Ningú accep-
taria la justificació que això s’hau-
ria d’acceptar perquè seria similar 
a l’abús que comet el Partit Popular 
amb TVE en l’àmbit estatal. Tampoc 
es consideraria un antecedent vali-
dador el que va fer aquí, des del ma-
teix naixement de TV-3 i Catalunya 
Ràdio, Jordi Pujol. Gent ben infor-
mada explica que intervenia no so-
lament fixant la línia editorial (sen-
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