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Els espectacles han estat molt variats i per a tots els públics

La dotzena Fira de Titellaires de Caldes es consolida any rere any

Titelles per a tots els gustos
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Els més petits han estat els protagonistes d’aquest cap de setmana a Caldes

Caldes de Montbui

Anna Arjona

La plaça Onze de Setembre, 
com a escenari principal, 
juntament amb altres car·
rers i places del nucli antic 
de Caldes de Montbui han 
acollit aquest cap de setmana 
fins a una vintena d’espec·
tacles diversos, originals i 
per a tots els públics amb 
un únic protagonista: els 
titelles. Vinguts d’arreu de 
Catalunya, l’Estat espanyol i 
també de països tan llunyans 
com Argentina, els artistes 
participants a la dotzena edi·
ció de la Fira de Titellaires 
Romà Martí han atret una 
gran quantitat de públic des 
de divendres a la tarda fins 
diumenge al vespre. 

La programació de l’edició 
de la Fira de Titellaires d’en·
guany ha reunit espectacles 
de gran diversitat artística 
pensats per sorprendre des 
dels més petits fins als més 
grans. L’encarregat d’escollir 
les companyies titellaires 
d’aquesta edició Eugenio 
Navarro, titellaire i director 
de la sala de titelles de La 
Puntual de Barcelona, ha 
apostat per companyies que 
ja són tot un clàssic de la Fira 

calderina, com ara Txo Tite·
lles, però també ha optat per 
incorporar noves propostes 
força innovadores i trenca·
dores com l’espectacle dels 
italians Scarlatine Teatro. 

Un dels plats forts de la 

Fira de Titellaires d’enguany 
es va poder veure dissabte 
al vespre de la mà de cinc 
companyies de dones tite·
llaires de Barcelona que 
s’han fusionat en exclusiva 
a Caldes per presentar Ani-

mata Cabaret, un espectacle 
que ha convidat el públic 
adult a gaudir dels titelles i 
participar a la Fira amb una 
combinació titelles, teatre 
d’objectes, autòmats i músi·
ca en directe. Dins l’oferta 

nocturna també ha destacat 
l’espectacle L’avar, de Tàbola 
Rasa. La cita entre avis i néts 
s’ha repetit enguany amb 
l’espectacle La Balena Elena, 
de la companyia  Titelles 
Babi celebrat a la Residència 
Santa Susanna divendres a la 
tarda. 

OBRES A THERMALIA

El Museu Thermalia, centre 
neuràlgic del poble en matè·
ria cultural i tradicional, 
també ha tingut un paper 
destacat durant l’edició de la 
Fira de Titellaires d’enguany. 
Ha estat l’escenari d’alguns 
dels espectacles com RanDe-
Mar, de la companyia Martí 
Doy durant la tarda de dis·
sabte. D’altra banda, i també 
en el marc de la Fira, Ther·
malia ha acollit l’exposició 
“L’autòmat al Segle XXI, col·
lecció de Lluís Ribas”, i n’ha 
ofert visites guiades i demos·
tracions durant la tarda de 
dissabte i la de diumenge.  

Un any més, la Fira de 
Titellaires, que va néixer 
com a homenatge al titellai·
re calderí Romà Martí, s’ha 
tancat amb un balanç molt 
positiu tant per l’alt nivell 
d’assistència i implicació del 
públic com per l’encert de 
les propostes artístiques pre·
sentades. Aquesta dotzena 
edició ha seguit la tendència 
de consolidar l’acte com un 
dels més genuïns i propis de 
Caldes. 

Des de divendres a la tarda i fins diu-
menge al vespre, la dotzena edició de 
la Fira de Titellaire Romà Martí ha 
omplert de públic els carrers, places 

i altres espais de Caldes de Montbui. 
Aquest any s’han presentat una vin-
tena de propostes procedents de 
Catalunya, l’Estat espanyol i altres 

països, adreçades a tot tipus de pú-
blics, des dels infants fins al adults, 
que han ajudat a consolidar el certa-
men.


