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Tres o quatre membres de Marduix?
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Vint-i-cinc anys de Marduix
1. Un any certament important
El 1975 va ser un any important per als
titelles a Catalunya. El 24 de novembre
–feia pocs dies que havia mort el dic-
tador– aquest art dit menor i que fins
aleshores es tendia a creure que era
únicament destinat als infants, escla-
tava amb mil esplendors al Palau de la
Música en un Festival Internacional.
Vaig tenir la fortuna de poder dirigir
aquell festival i el de l’any 1977 i de
dur a Barcelona companyies d’arreu
del món: el Bunraku del Japó, Philippe
Genty, que actuava per primera vegada
al nostre país, els Puppi de Sicília,
companyies de l’Índia, Austràlia, Ale-
manya, Turquia, Ives Jolly –creador,
per cert, d’un dels espectacles més ge-
nials que he vist mai en termes abso-
luts–... De sobte, els titelles eren ente-
sos com allò que veritablement són:
una manifestació cultural, una variant
del teatre que, en segons quins casos,
és més propera al sagrat que no pas a
les formes escèniques diguem-ne con-
vencionals. En tot cas, allò va servir per
fer evident que els titelles no eren no-
més una cosa de criatures, sinó una
forma artística tradicional de primer
ordre, tal com també es va posar de
manifest al llibre del 1977 Les grans
tradicions populars: ombres i titelles.

Tot havia començat uns anys abans
amb la força dels espectacles de Putxi-
nel·lis Claca, amb Joan Baixas i Teresa
Calafell –fa poc desapareguda–, una
força que va transformar aquell art
que semblava menor en un art major.
L’Institut del Teatre havia recuperat
feia poc el fons d’Ezequiel Vigués Didó
i les marionetes del també desaparegut
Henry V. Tozer, i amb les companyies
locals (Titelles Baby, els Vergés, Titelles
Garibaldis, etc.) es va iniciar un movi-
ment que es va concretar per primera
vegada en uns festivals que –després
de més de vint-i-cinc anys em sembla
que ho puc dir– culminen en el Festi-
val Internacional del 1975 al Palau de
la Música.

Aquell esdeveniment va tenir conse-
qüències diverses, com ara que els ti-
telles ocupessin amplis espais en els
mitjans de comunicació, que guanyes-
sin prestigi social, que es fessin con-
tactes culturals d’alt nivell, com per
exemple les relacions que es van inici-
ar amb la Maison de Cultures du
Monde de París, i que fos possible de
promoure un seguit de publicacions
on s’estudiaven les tradicions. També
es van formar noves companyies de ti-
telles, entre les quals hi havia L’Es-
pantall, Badabadoc, L’Estaquirot, Tea-
tre de sac, La Famfarra –nucli inicial
del Teatre Malic–, Els Rocamora i
Marduix.

2. La renovació d’un gènere
Marduix, el grup de què avui ens ocu-
parem, va ser fundat el 1976 per Jordi
Pujol i Joana Clusellas. Ambdós venien
del món de l’espectacle –Sac de Can-
çons, Grup de Folk, Pau i Jordi...–, però
aquell any van decidir crear una com-
panyia de titelles les bases ideològi-
ques i estètiques de la qual trencaven
amb els conceptes tradicionals d’a-
questa especialitat. I hi trencaven no

únicament perquè renunciessin al
clàssic castellet i als putxinel·lis de
guant, sinó perquè incorporaven l’ac-
tor a l’escena, perquè la manipulació
no era res que calgués ocultar i perquè
la música passava a ser un element
protagonista. Algunes d’aquestes ca-
racterístiques van ser força generals en
aquells anys i, en aquest sentit, es pot
dir que el moviment que es va engegar
a mitjans anys setanta va ser clara-
ment un moviment renovador.

Marduix, doncs, enguany ha acom-
plert vint-i-cinc anys de vida. En aquest
temps ha creat una vintena d’especta-
cles per a infants i per a adults, ha fet
programes de televisió, ha muntat ex-
posicions, ha participat en festivals
internacionals i ha ofert més de dues
mil representacions a Catalunya, a la
resta de l’Estat espanyol i a diversos
països europeus. Consultant els seus
dossiers de premsa trobem elogis a la
seva feina en revistes i publicacions
d’Itàlia, Polònia, França...

El grup, que ha augmentat o reduït
el nombre de participants segons les
diverses conjuntures, sempre ha estat
fidel al principi fundacional: buscar
una estètica que permeti la unitat en-
tre els materials de procedències dife-
rents. Efectivament, els veiem treballar
a partir tant del conte popular com de
Saint-Exupéry, passant per Joanot
Martorell, Verdaguer i Espriu. I els ve-
iem apropar-se als suggeriments plàs-
tics o musicals d’altres creadors, tot
fent possible la convivència a l’escena
d’actors, ninots, objectes, moviment...
En el repertori de la companyia hi ha
títols com ara De com Sant Francesc va
amansir el llop, Preludi de la Vallflorida, A
l’ombra del Canigó, En Joan de l’Ós, La perla,
El mariner de Sant Pau, Simfonia en fa de
roba, Tirant lo Blanc, El garrofer de les tres
taronges, La creació del món: formes i mú-
sica per a 7 dies, Estudis per a un autoretrat,
Auca d’Ester sense H, i El Planeta B 612,
adaptació d’El petit príncep, que diu-
menge que ve es podrà veure a l’Ate-
neu de Nou Barris i el 30 de desembre
a Els Lluïsos de Gràcia, un espectacle
concebut i muntat per celebrar els
vint-i-cinc anys del grup.

Una de les característiques de Mar-
duix és, efectivament, la seva enorme

ductilitat estètica i tècnica. Així, per
exemple, per al seu espectacle A l’ombra
del Canigó han construït titelles d’un
metre d’alçada i amb trets romànics;
en d’altres espectacles s’han acostat a
la peripècia vital i artística de Miró, tot
acolorint l’escena d’una ingenuïtat
aparent que ens permet múltiples lec-

tures; han treballat a partir de Salva-
dor Espriu, on es barregen amb saviesa
els més alts registres de la llengua i el
llenguatge popular; han dramatitzat el
món d’artistes plàstics com ara Josep
Minguell; i de vegades han optat per
l’acumulació significativa d’objectes a
la manera d’Ives Jolly, el genial creador
francès que ells consideren un dels
seus mestres indiscutibles. En qualse-
vol cas, tant si utilitzen la mitja màs-
cara per als actors com si aquests es-
devenen manipuladors neutres –amb
tiges o agafant els ninots pel clatell–,
a Marduix la música sempre és un
element central de la seva proposta.

3. Una estètica
Dit així, podria semblar que Marduix
no té exactament el que en diem un
estil propi. Però és ben bé al contrari.
De fet, amb indiferència del tema que
tracti o del món a què es vulgui
acostar, em sembla que Marduix
sempre aplica uns mateixos criteris
artístics. Uns criteris que, si no m’er-
ro, tendirien a fer possible una bar-
reja de tècniques que provenen dels
contes populars, dels pallassos i de
l’animació musical. La indumentària
i l’atrezzo que fan servir (nassos pos-
tissos, perruques, turbants, desperta-
dors, escales, cadires, barrets de co-
palta, robes comunes o estrafolàries,
etc.) es procura sempre que siguin al
més evidents possible, ja que no te-
nen únicament la missió de caracte-
ritzar els personatges, sinó la de
transformar l’escena en una unitat
que abasta tant els actors com els ni-
nots i, tot i que el terme sigui abusiu,
la música mateixa. Semblen voler-nos
dir que, per ells, el món de l’escena
ha de ser necessàriament lluny del
nostre comportament quotidià. Com
també és lluny del quotidià el llen-
guatge dels contes populars, que es-
trafà amb voluntat didàctica la llen-
gua mateixa i les característiques
dels elements que els constitueixen,
o com és lluny el món dels pallassos.

Que els personatges, humans o no,
omplin l’escena d’una manera llam-
pant no vol pas dir que Marduix es
deixi dur per cap mena d’abarroca-
ment formal. Costat per costat amb
aquesta voluntat de fer evident la
ficció, de remarcar-la, hi ha una aus-
teritat intencionada i una recerca de
l’essencial. Seguint aquests mètodes,
doncs, tant poden treballar amb ti-
telles damunt d’una taula com pro-
piciar que els actors els moguin a cos
descobert i segons els convingui. La
ficció accentuada d’uns i altres per-
met una autonomia estètica l’èxit de
la qual radica en l’ús coherent que es
fa dels elements que hi intervenen ja
que, en remarcar la gran distància
que hi ha entre la platea i l’escenari,
gairebé tot és possible. Així com en
els titelles tradicionals el dimoni
emergia dels inferns en el moment
més oportú sense trencar la versem-
blança, a El planeta B 612 de Marduix
poden conviure perfectament un ac-
tor que encarna l’aviador, un ninot i
la manipuladora neutra.

Marduix, ni més ni menys que 25
anys dedicats a l’art del teatre.


