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Un món de titelles

Mar Jiménez

A ls baixos del carrer Guàrdia, 11, de Barcelona s'hi amaga un racó màgic. Enmig de l'entramat de
carrers del Barri Xino, carrers que han estat l'escenari de múltiples històries, d'aquella Barcelona a la
qual els mariners de nacionalitats llunyanes acudien per buscar l'alleujament sexual després de llargs
mesos de navegació, s'hi troba un món de titelles, un lloc únic. És el Grupo Taller de Marionetas,
propietat d'un dels titellaires més antics de Barcelona, 30 anys en la professió, Pepe Otal.

A aquest local s'hi accedeix a través d'una llarg passadís que acaba en una petita barra de bar. Només
entrar, l'olfacte ja dóna el senyal d'alerta, ja que una forta olor s'escola per les fosses nassals. És olor de
titelles, de tot tipus de titelles, petites, de mida humana, de fil gran, de fil petit, que són arreu de la gran
sala que s'amaga al fons del local. Unes penjades, d'altres ajagudes. És un lloc de fàbula, en què
aquests petits personatges esperen ser agafats en les mans del seu amo per prendre vida i explicar tot
tipus de relats. Això deu succeir en moltes ocasions. Però n'hi ha una de ben especial: cada solstici al
Grupo Taller de Marionetas s'hi celebra un petit ritual, que Otal anomena "la trobada de les arts
marginades, la trobada dels poetes i titellaires". Otal, Jordi Bertran -titellaire també amb molts anys de
professió a l'esquena-, el poeta Joan Vinuesa i molts d'altres són els responsables que aquesta comunió
entre la poesia i la titella s'hagi produït ja per tretzena vegada, l'última el passat 9 de juliol.

En aquests "aplecs", com ho anomenen ells, poesia i titelles conviuen en plena harmonia: "La titella és
la síntesi del teatre i la poesia és la síntesi de la literatura, per això s'entenen tan bé". Alternen les
representacions de titellaires i poetes, mai barregen les dues disciplines. Són sessions que poden
arribar a les quatre hores, en les quals res està planificat. Això sí, fan una mitja part en la qual donen
pas a un altre art, la música, "per trencar el ritme". Cada artista explica "petites històries", d'uns deu
minuts de durada. Entre els poetes que hi han participat es poden citar Enric Casasses, Josep Pedrals,
Eduard Escoffet, David Castillo, entre molts d'altres. Els temes són lliures, tant per als poetes com per
als titellaires, però Otal sempre en té un de fix, la mort. De fet, es molesta quan es fa referència a la
titella com a distracció infantil. Otal entén aquest art per a adults, per a "adults bojos" i en les seves
actuacions invita a la reflexió sobre la mort. "No cal tenir por de la mort. Necessitem conèixer la mort. En
la nostra societat està massa lluny, no se'n parla, i per això la gent té tanta por de morir. Amb les titelles
jo sempre parlo de la mort per mostrar-la al públic".

Certament, Otal és un personatge curiós: barba blanca espessa, pipa que no se separa en cap moment
dels seus llavis, una àncora tatuada al braç, armilla groga, botes als peus... És molt adust en el tracte,
aspre, car en les paraules. És molt díficil poder-li arrancar frases llargues. Moltes preguntes les respon
amb un monosíl·lab. En un moment de la conversa, quan se li pregunta si viu de les titelles, respon
brusc: "Sí, visc d'això, encara que malament", i els seus companys, somrient, comenten que Otal ha
tingut una vida intensa en experiències. La periodista, intrigada, l'inquireix sobre la seva trajectòria vital,
i ell respon: "Avui no toca, has vingut a parlar de titelles, i s'hi haguéssim de parlar de mi no acabaríem
mai".

Tot i això, darrere d'aquest caràcter auster, s'entreveu una persona entregada als seus amics i als
amants de la titella. De fet, en el seu local, a part d'organitzar aquests aplecs, dóna classes de
construcció a joves i no tan joves, "a aquells desenganyats de l'Institut del Teatre" que troben en Otal el
mestratge per aprendre tots els secrets del món de la titella. I per aquells que encara no coneixen
aquest art, un consell d'Otal: "Que vinguin i ho vegin. En el món de les titelles hi ha espai per a tothom".
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Pepe Otal porta trenta anys dedicant-se al món de les titelles
Francesc Melcion
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