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Nens prodigi i espectacles en miniatura copen el Festival Visual 

E. H.

Les formes més innovadores i d'avantguarda seran les protagonistes de la setzena edició del Festival
Internacional de Teatre Visual i de Titelles que se celebra amb caràcter biennal a Barcelona des d'avui
fins al dia 28 de novembre en espais com l'Institut del Teatre, el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors, la
Fundació Miró i el Poble Espanyol.

La mostra, que està dirigida majoritàriament a un públic jove i alternatiu, revela un nas fi en la seva
programació. És el cas de l'ucraïnès Andriy Zholdak, l'últim nen prodigi del teatre contemporani. No
solament és un dels posseïdors, amb 31 anys, del Premi Internacional de Teatre de la Unesco, que
tenen Pina Bausch i Bob Wilson, sinó que en la pròxima edició del Festival d'Avinyó se li dedicarà una
retrospectiva com a artista revelació. L'obra que ve a Barcelona, Hamlet. Dreams, de tres hores de
durada, és una de les més antigues del seu repertori i compta, com és habitual en Zholdak, amb un
multitudinari repartiment. Un nom que necessita menys presentació és el de Victoria Chaplin, una de les
filles de l'artista, que presenta l'exquisit i màgic Oratorio d'Aurélia.

El festival ha decidit invitar tres muntatges holandesos, entre els quals hi ha l'Stuffed Puppet Theatre,
del virtuós marionetista Neville Tranter, a manera de monogràfic. Particular interès tenen dos muntatges
en miniatura. It's your film, espècie de fotomaton intrigant per a un sol espectador. I Love turn, última
creació de l'austríac Hubert Lepka, especialitzat en macroespectacles --va arribar a muntar una òpera
wagneriana al telecadira d'una estació d'alta muntanya--, que ara ha estat passat al petit format. I pel
que fa a la collita autòctona destaca Toreig de saló, espectacle taurí (sense toros) en memòria de Mario
Cabré.
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