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l passat 18
d’abril, una
munió de músics,
titellaires, pallas-
sos, rondallaires,

actors i altres farandulaires
es van aplegar a la Fundació
Miró per retre homenatge
als cinquanta anys d’ofici de
Titelles Babi (Llibert Albiol,
Carme Calvet i els seus fills
Anna i Ferran), que es
poden considerar un pont
generacional del teatre ca-
talà de titelles. Els Babi i els
Vergés (companyia també
familiar que l’any que ve
farà cent anys) són els de-
gans de la professió, i la
festa espectacle 50 anys
fent el titella s’afegeix a
l’homenatge que els Babi
van rebre fa vint-i-cinc
anys a Manresa, on havien
debutat el 1959.

La revista Circo editada
per Jordi Elias publica la
potser primera entrevista
a l’aleshores jove parella de
titellaires (núm 27,
1.6.1959), amb elogis com
“...la belleza espectacular y
educativa proporcionada
por los cuentos infantiles
de los graciosos muñecos
de madera del teatro infan-
til de Títeres Baby”. Llavors
en Llibert tenia 23 anys i la
Carme 18. El pare d’en Lli-
bert era el conegut titellai-
re, pallasso, malabarista,
papiroflexista i il·lusionista
Perico (Jaume Albiol i Roda,
1911-1987), molt progra-
mat a, entre d’altres espais,
la Sala Mozart, Els Quatre
Gats i el Poble Espanyol.

“A casa només es parla
de pallassos, il·lusionistes,
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titelles, ventrílocs, malaba-
ristes, acròbates...”, decla-
rava Llibert Albiol a Circo.
“El meu pare fa més de
vint-i-cinc anys que treba-
lla al món de l’espectacle,
tenim un ambient molt
circense. Ell ens orienta,
fa els guions i opina du-
rant els assajos. La Carme
i jo fem la resta: vestuari,
decorats i accessoris. Que
el meu pare sigui en Peri-
co ens ajuda força, perquè
tothom que el coneix està
predisposat a veure’ns a

Volt de pista. El 2009 és any d’aniversaris: 10 de l’Escola de Circ
Rogelio Rivel, 20 de Desastrosus Circus, 35 de Tortell Poltrona i
50 de Titelles Babi. De moment. Jordi Jané

Traces
De Les 7 doigts de la main.
Teatre Tívoli, 29 d’abril.

Fundada a Mont-real el
2002 per set creadors
experimentats en circs

com Soleil, Éloize i Knie, la
companyia Les 7 doigts de
la main aposta per la reno-
vació circense. Traces
(2005) va arribar a Barcelo-
na el juny passat (Festival
Grec) amb molt bon ressò
de públic i crítica, tal com els
ha passat a París, Nova York,
Toronto, Edimburg i altres
ciutats. Els artistes són joves
i treballen un llenguatge es-
cènic contemporani que, se-
gons com i quan, pot reme-
tre tant a Roger Bernat com
a James Thiérrée, però tam-
bé a Busby Berkeley i, es-
clar, a estètiques circenses
franceses i quebequeses.

Dels cinc intèrprets de
l’any passat només queda
Raphael Cruz, els altres qua-
tre són substitucions. I, de la

mateixa manera que l’eficà-
cia d’un equip de futbol no
depèn tant del nom del club
com de la qualitat individual
i la química d’una plantilla
concreta, l’impacte i la den-
sitat d’un mateix espectacle
pot variar segons els artistes
que surten a escena. És un
dels perills de les peces en
repertori: Traces continua
sent un bon espectacle de
circ contemporani, però fins
i tot descodificant l’efecte
sorpresa del primer visionat
al Mercat, cal dir que ara la
contundència ha baixat. Ho
evidencien números com la
perxa xinesa, els monopa-
tins, la dansa-bàsquet i els
cèrcols xinesos, en què es
percep menys solvència
acrobàtica de l’equip. N’és
una gran excepció l’enèrgic
i impressionant número de
roda Cyr d’Antoine Carabi-
nier-Lepine, un acròbata
comunicatiu i en plena
forma que arriba a fer girar
vertiginosament l’aparell en
vertical i el domina sense
mans i travant-lo només
amb peus i cap. Una molt
eficaç banda sonora i unes
coreografies ben concebu-
des i interpretades servei-
xen a la perfecció els objec-
tius de l’espectacle. El pú-
blic de l’estrena va acabar
aplaudint dempeus.

Crítica
circ
JordiJané

Els perills
del
repertori

Amb el canvi de
companyia, la
contundència ha
baixat

Em sembla significatiu que molts dels tite-
llaires reunits a la Fundació Miró fes anys
que no es veien. Cadascú fa la seva feina,
tothom procura més o menys per ell i s’han
esmorteït l’esperit artístic del Moviment de
Titellaires Independents i l’esperit gremial
que havia quallat en UNIMA Catalunya. Avui
no hi ha gaire connexió orgànica entre els
més veterans i els que podríem anomenar
“fills de Pepe Otal”. Conserven l’esperit
amical i solidari entre ells, però no hi ha
altra concreció associativa que l’ATTP (Asso-
ciació Teatre per a Tots els Públics). Tothom
amb qui vaig tenir ocasió de parlar durant la
festa coincideix que aquesta dispersió ar-
renca del tancament del Departament de Ti-
telles de l’Institut del Teatre, que cohesiona-
va la professió i havia reunit noms tan hete-
rogenis (i cabdals) com Xavier Fàbregas,

Josep Maria Carbonell, Harry Vernon Tozer
(professor del Departament entre 1973 i
1990), Joan Baixas, Hermann Bonnín, Jordi
Coca, David Laín o Alfred Casas. Potser no és
l’única causa de la dispersió, però tothom
pensa que en un bon tant per cent sí.

Parlant en general, trobo que avui
l’àmbit titellaire català no s’arrisca prou
estèticament i conceptualment. És preocu-
pantment estrany que l’Institut del Teatre
es desentengui dels ensenyaments d’espe-
cialitats escèniques amb tanta tradició,
present i futur com el teatre de titelles i el
circ. Una desatenció que, unida a la paràli-
si del Servei de Publicacions –llargament
denunciada per Jordi Coca, Ricard Salvat i
altres teòrics– ens fa preguntar en quin
segle viu aquest centre oficial d’ensenya-
ments escènics.

Reivindicar l’art del titella

nosaltres. I la mare ens
ajuda, també”.

Els primers noms de la
companyia (Títeres Baby,
Polichinelas Baby) vénen de
l’Enanito Baby, el titella
mestre de cerimònies dels
primers espectacles, de tall
tradicional. El 1970, els
Baby s’involucren al Movi-
mentdeTitellairesIndepen-
dents impulsat per Sebastià
Gasch, Xavier Fàbregas i
Joan Baixas, i el 1973 parti-
cipen al primer Festival de
Titelles deBarcelona. Evolu-

cionenenllenguatgeescènic
amb produccions com Can-
çons i ninotades (1977,
amb el grup Ara Va de Bo).
En aquest moment passen
a dir-se Titelles Babi i el fill
gran, un Ferran de 14 anys,
s’incorpora a la companyia.
Una mica més tard ho farà
l’Anna, la germana petita.
Circaires, comediants, sal-
timbanquis i titellaires són
gent d’ofici familiar i amb
un fort instint de clan.

Els Babi han fet molta te-
levisió: Mainada, Quitxa-

lla, El carro de la farsa, Pla-
neta imaginari, Picapuça
(TV2), Fes Flash, Cinc i
acció, El bosc de Gari-Gori
(TV3, on també manipula-
ven i donaven veu al Tomà-
tic del Club Super3). Són
Premi Rialles 1992 per
L’ocell meravellós (un
conte de Joaquim Carbó),
tenen sis espectacles en re-
pertori, i personatges seus
com el Mà Llarga o La bale-
na Elena formen part de
l’imaginari d’algunes gene-
racions d’espectadors. ■

Els titellaires Carme Calvet i Llibert Albiol en l’actualitat
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