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A BARCELONA,
V FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE TITELLES

El V Festival Internacional de 
Titelles, organitzat per l’Institut 
del Teatre de la Diputació de 
Barcelona, ha significat la recu-
peració d’una tradició que havia 
quedat aturada, per motius ad-
ministratius, ara fa cinc anys. 
Una mica d’história ens en mos-
trará l’evolució: El Festival neix 
el 1973, d'una manera modesta, 
dins el Palau Güell. El 1974, al 
segon Festival, que té per es-
cenari el Saló del Tinell, ja hi 
participa alguna companyia es-
trangera. El tercer, de 1975, el 
primer anomenat Internacional, 
té lloc al Palau de la Música, 
al Saló del Tinell i al Teatre de 
l’Institut; hi participen compa-
nyies d’Europa i d’Ásia, i és 
l’any en qué el Festival de Ti-
telles de Barcelona passa a ser 
inclòs al calendari d’UNIMA 
(Unió Internacional de Marione- 
tistes). També el 1975 hom de-
cideix que el Festival tingui un
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caire biennal. El maig de 1977 
se celebra el IV Festival Inter-
nacional de Marionetes, que es 
caracteritza per la descentralit-
zació: amb un nucli a l’antic 
Hospital de la Santa Creu, les 
actuacions s'estenen pels bar-
ris de Barcelona i per diverses 
poblacions catalanes.
El V Festival havia estat des- 
convocat dues vegades (1979 
i 1981), la qual cosa hi va pro-
vocar unes reaccions no gaire 
favorables, sobretot per part 
dels ambients internacionals. 
Organitzar-lo no ha estat una 
tasca fácil, ja que el període 
de temps de què hom ha dis-
posat era curt, i les companyies 
solen tenir els contractes amb 
un o dos anys d'anticipació.
La intenció del Festival, inau-
gurat el 25 de febrer al Teatre 
de l'Institut, en un acte presidit 
pel diputat d’Ensenyament, An-
toni Dalmau, era recuperar per 
a Barcelona el seu lloc capda-
vanter en el gènere.
La primera representació, La 
bella adormida del bosc, fou a 
càrrec del Théàtre Drak de 

Hradec Kralove (Txecoslovà-
quia). Amb una gran qualitat 
tècnica i artística, aquest es-
pectacle mostra l’altra cara del 
teatre: mentre a l’escenari els 
dansaires, representats amb om-
bres xineses, interpreten el ba-
llet de Txaikovski, entre basti-
dors els titelles es desperten 
amb la música i en representen 
la seva versió. El contrast d’a-
questes dues concepcions de 
la mateixa història crea un es-
pectacle interessant i d’una 
gran bellesa plàstica.
El públic deixa de ser l’espec-
tador que veu una sola cara del 
teatre, on tot és perfecte o in-
tenta ser-ho, i passa a tenir 
una altra concepció del gènere. 
Darrera, tot és diferent: la mà-
gia desapareix i es veuen els 
trucs, els estratagemes, però 
hi ha un fet que trenca la mo-
notonia dels bastidors: els tite-
lles hi fan la seva pròpia repre-
sentació; una «petita, molt pe-
tita venjança de Txaikovski», 
en paraules del director de l’es- 
pectacle. Un espectacle lírico- 
grotesc, ple d’harmonia, amb un 
ritme ascendent que aconse-

gueix transportar-nos al món 
fabulós dels contes.
El Théàtre Drak fou creat el 
1958; actualment en compartei-
xen la direcció V. Stanek i 
J. Dvorak. Finançats per l'Estat 
txec i pel comitè regional de 
l'Est de Bohèmia, actuen en 
unes seixanta ciutats i pobla-
cions de la seva regió, i cada 
temporada representen un mí-
nim de tres espectacles nous. 
El públic del Théàtre Drak és 
bàsicament infantil, però l'apor- 
tació que les marionetes repre-
senten per a l’art dramàtic con-
temporani també s’adreça als 
adults. El Théàtre Drak és se-
gurament l’ambaixador més re-
presentatiu del teatre de ma-
rionetes de Txecoslovàquia.

El 27 de febrer, al Teatre de 
l’Institut, Marionetes de Barce-
lona, de H. V. Tozer, presenta-
ren Joanet i la mongetera, Va-
rietats i Circ. Fundat el grup el 
1944, si bé en actiu des que 
el 1934 va començar la cons-
trucció dels ninots, Marionetes 
de Barcelona és prou conegut 
dels afeccionats. Sense local 
estable durant trenta anys, el 
1973 l'Institut del Teatre de la 
Diputació de Barcelona els oferí 
la possibilitat d’obrir un taller 
de marionetes i d’ampliar així 
les activitats entrant en el 
camp de la docència. Harry V. 
Tozer, l'introductor a casa nos-
tra de la marioneta de fil, gè-
nere en el qual tenim escassa 
tradició, alhora ha propagat per 
tot el món el titella de tipus 
català.

A ['espectacle de Marionetes 
de Barcelona, tot i la gran per-
fecció tècnica en la manipula-
ció dels ninots, hi falta ritme 
i coordinació entre els diferents 
quadres. Això no compta per a 
Circ, en què els números de 
Simplici, el famós pallasso- 
acròbata portuguès, Monsieur 
Gastón, cèlebre monociclista 
francès, i Jerry Jenkins, inefa-
ble acròbata anglès en el cèr-

i In espec-
tacle de gran 
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el Théàtre 
Drak.
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col, aconsegueixen una gran co-
hesió.
El mateix dia 27, a la Cuina (la 
sala petita de l’lnstitut) es pre-
sentà el grup L’Estenedor amb 
el primer treball conjunt de Da-
vid Lain i Pep Gómez, Qué s'ha 
fet d'aquelles flors...?, una his-
tòria senzilla i quotidiana, a l’a-
bast de tothom, com totes les 
que sol presentar L’Estenedor.
El diumenge dia 28 la Claca va 
fer una reposició del seu espec-
tacle La flor romanial i d’algu-
nes peces de Calaix de sastre, 
en la impossibilitat d’estrenar 
Les aventures d'Hèrcules a l'At- 
làntida. La netedat de l’espec- 
tacle i la bona tècnica, així com 
la investigació dins el camp de 
l’expressió, constants en el 
grup, no representaren cap sor-
presa.
El mateix dia 28, Montserrat 
Tintó va presentar a la Cuina 
un nou espectacle, Galimatías, 
en dues parts: Allò que no diu 
"La Vanguardia» de J. V. Foix, 
amb quatre telegrames (Lon-
dres, 21 de gener; Berlín, 16 de 
desembre; Biarritz, 26 de fe-

brer; Venècia, 8 de novembre), 
i Galimatías, una peça de caire 
surrealista en què els pollas-
tres es fan sentir amb la rei-
vindicació de «No ens talleu les 
ales». A l’espectacle, força in-
teressant, hi manca precisió en 
la col·locació de les ombres i 
agilitat en el moviment.
L’Escola de Titelles de l'Institut 
del Teatre, que, fundada el 
1976, és i’única en tot l’Estat 
espanyol, presentà La porta fan-
tàstica, de Fast Howard. Tot i la 
correcció de l’espectacle, en-
cara falta rodatge i una mica 
d’agilitat en aquest conte en 
què el diàleg es menja molta 
part de l'acció.
El 2 de març Titelles Marduix 
presentà Interludi per a un la-
beríntic amor. Espectacle en 
dues parts, la primera consta 
de dues històries ja clàssiques 
al repertori del grup: Don Llu'i- 
so i El mariner de Sant Pau. 
Interludi per un laberíntic amor, 
la segona part, un «melodrama 
per a tots els públics», segons 
l’expressió del grup, és menys 
arrodonida que la primera. La 
música en directe aporta força 

a l’espectacle, prou correcte. 
La Fanfarra hi presentà Malic 
a Nova York o la claveguera 
lírica. La barreja d’ombres xine-
ses, titelles i autòmats dóna 
uns interessants canvis de rit-
me a l’espectacle, molt àgil, 
però amb l’únic defecte d’un 
final sobtat.
Titelles Babi oferí Xerrameca 
de xerrac, una nova mostra del 
bon ofici del grup, en aquesta 
ocasió acompanyat per la mú-
sica d’Ara va de bo. En resulta 
un espectacle interessant i en-
tretingut.
El divendres 5 de març Alain 
Duverne presentà Les ceufs de 
Hasard. Duverne, que ha treba-
llat vuit anys amb Philippe Gen- 
ty, es mostra força influït pel 
seu mestre en aquest especta-
cle, no prou net, de teatre ne-
gre. Tot i que la manipulació és 
correcta, el resultat del mun-
tatge resulta fluix.
Farmacopea Titellaire La Veri-
nosa, de Barcelona, va presen-
tar Aquilino Maggi Circus, amb 
un gran nombre de figuretes de 
tija, de petita dimensió, mani-

pulades a la vista del públic. 
Una mica de rodatge acabarà 
de posar a punt aquest espec-
tacle fresc i enginyós.
El Teatro de la A de Madrid va 
presentar dues obres: Pompe- 
muñecos i El mejor de los te-
soros, amb una certa gràcia en 
la manipulació i en els ninots, 
però sense interès pel que fa 
al contingut.
El Teatre Nacional de Marione- 
tes de Stara-Zagora (Bulgària) 
va tancar el Festival amb Dit 
dolçament, de Valery Petrov, 
una obra tòpica servida amb 
una manipulació correcta però 
no prou ben aprofitada, que ens 
arribava amb el prestigi d’ha-
ver guanyat el Dofí d'Or en el 
Festival Internacional de la 
Peça Búlgara.
A l'acte de clausura del V Fes-
tival Internacional de Titelles, 
en què es lliuraren diplomes a 
tots els participants, hi assistí 
el President de la Diputació 
de Barcelona, Francesc Martí i 
Jusmet.

MARIA-ROSA FÀBREGAS
(Fotos: Barceló.)
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