
festival internacional de titelles

Durant el mes de maig Catalunya s’ha con�
vertit en el centre del món titellaire. Vint-i- 
vuit grups: quinze del Principat, un del 
País Valencià, un de les Illes, un d’Euskadi, 
un de Madrid, quatre de França, un d’Ità- 
lia, un de Iugoslàvia, un de Polònia, un de 
Suècia i un dels Estats Units ens han ofert 
una panoràmica de la situació d’un gènere 
viu i popular que durant molt de temps 
ha patit el menyspreu i la marginació. Si 
el tercer Festival, pel novembre de 1975 
(vegeu «Serra d'Or», 1976, pàg. 55), era la 
visió de la supervivència de les tradicions 
populars, des del Bunraku japonès ais pupi 
sicilians, aquest IV Festival ha volgut un 
to de mostra, d'inventari; ha volgut ser una 
mirada al moment actual. De fet, si obser�
veu la procedència dels grups participants, 
veureu que la proporció dels grups catalans 
hi és del tot majoritària; el Festival, per 
tant, ens ha de situar davant el fet tite�
llaire al país, i les companyies estrangeres 
ens serviran per a establir unes bases de 
comparació i no quedar deslligats de la 
realitat. El Festival, organitzat per la Sec�
ció de Titelles i Marionetes de l'Institut del 
Teatre de la Diputació Provincial de Barce�
lona, coordinat per Jordi Coca i Roser Se�
gura, ha comptat amb la col·laboració d'En- 
Haç i s’ha realitzat a nombroses viles del 
Principat. Durant la setmana del 15 al 22 de 
maig, el Festival es concentrà a l’antic 
Hospital de la Santa Creu de Barcelona, 
on confluïren tots els grups participants.

ELS GRUPS CATALANS

Lina de les vessants de més interès d'a�
quest Festival era la prolongació per pla�
ces i carrers dels barris de Barcelona amb 
espectacles oferts a la impensada, espon�
tàniament, en una cantonada, darrera una 
furgoneta, en un vagó del metro, amb la 
intenció de retornar el titella al poble, de 
ter-se conèixer, de provocar un interès di�
recte... Però, ja el primer dia, la comissió 
o accions al carrer —Josep M. Carbonell, 
Aavier Lafita i Esther Prim-— havia de pren- 
ure la decisió de suspendre qualsevol tipus 
acte itinerant atesa la contundència de 
s intervencions de la policia davant pro- 
emes que no tenien res a veure amb el 
estival, si bé alguns titellaires en patiren 

I $ conseqüències. Així, l'Estaquirot de Vi- 
far°Va- ' 'a Geltrú, Planxet i Sia, La Fan- 

ra i Teatre de Sac de Barcelona veien

Acte 
inaugural. 

La cercavila 
va sortir 

del Pla de 
la Boqueria 

i hi hagué 
una repre-

sentació 
a la plaça de 

Catalunya.

Després, la 
contundència 

de les inter-
vencions 

de la policia 
va obligar a 

renunciar 
a les 

activitats 
de carrer.

les seves actuacions limitades al pati de 
l’Hospital i amb un públic ben diferent del 
previst. Cal dir, també, que les fortes plu�
ges que caigueren durant la setmana reta�
llaren encara més les ja disminuïdes possi�
bilitats d’actuació.

Tot amb tot, vam poder veure L'Estaquirot, 
grup de Vilanova amb una llarga trajectòria 
que presentà un espectacle que havia re�
corregut diversos pobles del Berguedà les 
primeres setmanes del mes. Espectacle de 
plaça, fet amb una gran quantitat d'ele-
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Tampoc el temps no va ésser propici a les activitats La Serpentina
d’aire lliure. A dalt i a l’esquerra, la bestiassa va desvetllar
de la Cuca, de Cardedeu, al pati de l’Hospital sense esforç
al qual es van limitar finalment aquestes actuacions. l’interès del públic.

A l'esquerra i de dalt a baix, imatges de les representacions de les companyies franceses 
«Théâtrivore» i «Théâtre de feu» i de la italiana «La Scatola».

ments, que persegueix la sorpresa de fac�
ció bigarrada, té el defecte d’una manca de 
treball d'actor —i [’espectacle hi confia 
massa— i d'un guió excessivament fluix. 
Tanmateix, el grup ha aconseguit una bona 
disposició dels elements escenogràfics i 
musicals. La Fanfarra, «teatre de cordills 
i corrióles», presenta uns espectacles bre- 
víssims que suporten amb facilitat la du�
resa del teatre de carrer i que recolzen en 
els mínims elements: un narrador-animador 
i dos manipuladors de marionetes que tre�
ballen davant un paravent.
L’únic acte de carrer fou, doncs, l'inaugu- 
ral: concentració al Pla de la Boqueria, lec�
tura d'un pregó informal i cercavila fins a 
la plaça de Catalunya, on el grup de Car�
dedeu representà una singular versió de la 
llegenda de Sant Jordi i el Drac. ‘Després, 
gegants, ninots, dracs i cuques retornaren 
per la Rambla a l’Hospital de la Santa Creu, 
davant la badoqueria i la sorpresa dels via�
nants.
Pof Bazaar de València, amb una promete�
dora disposició de l'espai, decepcioné amb 
el seu espectacle Dibuixos d'en Mariscal, 
que resultà força ensopit. També Titelles 
Bubota treballaren amb més bona fe que 
altra cosa i no aconseguiren uns mínims 
acceptables. D’altres, com Badabadoc, amb 
una bona mostra de ninots, no sabien treu�
re’n gens de profit, utilitzant unes estruc�
tures dramàtiques inservibles de tan rudi�
mentàries, o com Garibaldis, encallats en 
l’acudit escenificat de festa improvisada. 
El petit príncep de Baliga-balaga, de Tarra�
gona, naufragà en trobar dificultats de so 
en un espectacle que basava tota la for�
ça en l'aspecte literari. Els Txulapis, en can�
vi, van demostrar que perseguien tot el 
contrari. Busquen la participació directa de 
l'infant. El seu espectacle s'estructura en 
números diversos de tècniques diferents: 
pallassos, màgia, titelles, actors..., sepa�
rats per cançons i col·locats sense cap tipus 
de previsió, la qual cosa es tradueix en 
una falta greu d'unitat que actua negativa�
ment sobre l'interès de l’espectador.

Interès que es despertà sense esforç amb 
les actuacions de La Serpentina i de les 

ombres de La Bombeta de Granollers, on 
una mínima línia argumental convertí la in�
genuïtat en eficàcia i donà un espectacle 
que seduí amb facilitat petits i grans. S’Es�
tornell, de Mallorca, presentà una reflexió 
sobre la violència basada en un intens tre�
ball d'actors, i Marduix, de Barcelona, un 
bon espectacle, que barrejava molts ele�
ments —els uns utilitzats amb més encert 
que no els altres— i que es veia sotmès 
a una forta exigència de treball.
La connexió amb la tradició catalana de

Fulgor y muerte de Joaquín Murrieta, 
representat pel «Marionetteatern» suec.
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El «Théâtre de papier» d'Yves Jolly, 
un gran artista i un gran mestre.

L'espectacle, amb lluro negra, 
de «The Blacklight Puppet» americà.

titelles s’establí amb els Baby, que, acom�
panyats pels Ara va de bo, presentaren un 
espectacle clàssic que captivà per la seva 
senzillesa i per l’habilitat i la qualitat tèc�
nica dels manipuladors. L'esforç d’aquest 
grup preocupat per renovar els seus espec�
tacles sense perdre la línia tradicional els 
pot portar a veritables troballes. Tanmateix, 
la distribució i els circuits de les seves 
actuacions poden convertir en ocasional un 
esforç que no hauria d'aturar-se, ni tornar 
enrera. Cal assenyalar que ('absència dels 
Anglès —els altres «grans» de la línia tra�
dicional, però immobilistes i aïllats al seu 
«teatret» del Turó Park— no fou notada 
i sí, en canvi, la dels Putxinel·lis Claca, els 
quals, lliurats de ple a la preparació d'un 
espectacle amb ninots de Joan Miró, s’auto- 
marginaren del Festival.

ELS GRUPS !DE FORA

La mostra fou d’una qualitat ben irregular. 
El Teatre Nacional de Titelles «Banialuka», 
de Polònia, donà un espectacle sobre el 
guinyol francès francament decepcionant, 
duna estètica comparable als nostres sai�
nets musicals de la darreria del segle pas- 
set- El francès «Théàtrivore» no interessà, 
ternpoc, amb L'arbre bleu. Aquesta és una 
mostra d'un dels camins sense sortida on 
pot arribar un titellaire. Una altra és la del 
•ineatre de Feu», també de França, que 
íp®s,e.n,t® una versió del Teatre breu i El 
tablillo de Don Cristóbal de García <.orca, 

amh nave.9ava Per uns camins esteticistes 
o gravíssims errors de funcionament dra-

' que’ a més’ demostrava que la línia 
et|ca seguida era del tot equivocada.

9ruP «Fènix» de Iugoslàvia gosà presen- 
an esPectacle d'animació i cal dir que 

ma ma'9ra1: no dominar gens l'idio-
_ Italia es presentà «La Scatola» amb 

infantSqeCtac'es ben diferents: l’un per a 
de n S; que es mostrà descurat, i Gesta, 
un Q»ri° Ssrra, per als adults. Aquest era 
fred pecíac'e molt bell, potser una mica 
Maria Pe-r° que confirmà el prestigi que 

i»gnorelli —que en porta la direc�

ció— ha assolit dins el món dels titelles. 
«The Blacklight Puppet», dels USA, pre�
sentà una actuació amb llum negra que 
recolzava sobre la paraula, i que resultà 
excessivament estàtica.

«Libélula», de Madrid, i «Txotxonguillo», 
d'Euskadi, feren un bon efecte. Els de Ma�
drid, per la minuciosa preparació dels re�
cursos tècnics, i els d’Euskadi, per la uti�
lització de l'euskera.

El francès Mirat Nadard, amb l’espectacle

La proposta insòlita i interessant 
de Mirat Nadard.

sobre Lluís de Baviera, actuava sol, incor�
porant els diversos personatges amb l'aju�
da de carcasses que li cobrien lateralment 
el cos de dalt a baix. La seva proposta inte�
ressà per insòlita. Michael Meschke, vice- 
president de la UNIMA, és el director del 
«Marionetteatern», de Suècia, que presentà 
Fulgor y muerte de Joaquin Murrieta, un 
bon espectacle que sorprenia per la cohe�
rència final de ¡’extraordinària diversitat de 
tècniques utilitzades.

El gran número del Festival fou, indiscutible�
ment, el d’Yves Jolly amb el seu «Théâtre 
de papier». Amb els elements més senzills 
—el full de paper, el paraigua, les pròpies 
mans enguantades—, Jolly ens descobreix 
tot un món, brillant, tràgic, on la mínima 
oscil·lació del paper comunica una sensació 
intensa i on s’obre davant l’espectador un 
seguit inacabable de suggeriments. Yves 
Jolly se’ns revela com un gran mestre, com 
un artista que té a les mans la força per a 
comunicar el sentiment, el tremolor, el 
batec.

Fins aquí la mostra; caldria, però, extreu�
re’n conseqüències. La reflexió dels nostres 
grups, la projecció de les seves activitats, 
el reforçament de la rica tradició titellaire, 
n'haurien de ser els fruits.

JOAQUIM VILA I FOLCH

(Fotos: Barceló.)
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