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Els que han vist les mario-
netes de Jordi Bertran re-
peteixen. Els que les ve-
uen per primer cop que-
den bocabadats. Els que
encara no les han vist
s’haurien d’afanyar a fer-
ho. Tenen l’oportunitat
fins al nou de gener al Cír-
col Maldà. Davant aquests
titelles de fil no hi ha espai
per a la indiferència. La
col·lecció de ninos de Ber-
tran ha seduït diferents
generacions de catalans i
ha esdevingut un dels es-
pectacles més internacio-
nals de la nostra escena.
Sorgit de la Barcelona con-
tracultural i llibertària
dels anys setanta, al costat
de Pepe Otal, Carles Cañe-
llas, Toni Rumbau, Pep
Gómez i companyia, Ber-
tran és un habitual dels es-
pectacles familiars. El for-
mat de seu cabaret imagi-
natiu i de fantasia s’adiu a
tota mena de públics.

Al Círcol Maldà recupe-
ra el multipremiat Antolo-
gia, on podem trobar repli-
cants de Salvador Dalí,
que dóna la benvinguda
amb un discurs surrealis-
ta des del seu sofà-llavis de
Mae West; el trompetista
Louis Armstrong, que in-
terpreta When the Saints
go marching in; el faquir
Raixic, fent-nos una de-
mostració de les seves ha-
bilitats clavant-se agulles i
fent contorsions impossi-

bles; el pallasso Toti Tipon;
l’irrepetible Pau Casals,
amb una versió d’El cant
dels ocells inspirada en Pi-
casso; el professor alqui-
mista, homenatge al col-
lega Pep Bou, i L’Esquelet
Roquero, que no es cansa
mai d’emular el guitarris-
ta dels AC/DC.

Bertran els presenta en
set episodis musicals i tea-
trals. El moviment, el de-
tall insinuant i el gest orgà-
nic produeixen un magne-
tisme hipnòtic, que capti-
va l’espectador. Cal recor-
dar que Antologia és l’òpe-

ra prima de Jordi Bertran.
Es va estrenar al 1987 i
continua en repertori fins
a l’actualitat després de vi-
sitar escenaris dels cinc
continents. Estructurat
sota la fórmula del caba-
ret, a Antologia les esce-
nes se succeeixen amb
una dolça cadència. Com
diu el seu creador, “fonen
el ritme del propi especta-
cle amb la càrrega emocio-
nal de cada un dels perso-
natges recreats pel mario-
netista”. Es tracta de per-
sonatges coneguts i pre-
sents en l’imaginari col-

lectiu,o d’anònims, trans-
portats del món del circ, el
teatre i la cultura.

Bertran diu d’Antolo-
gia: “És el meu clàssic, es
va estrenar fa 23 anys a la
Fira de Tàrrega i l’he anat
representant a tot arreu,
perfeccionant-lo com si
fos una peça d’orfebreria.
Cada nit és com si fos nou.
Mai no és com l’anterior, i
el tipus de públic també el
condiciona. Les marione-
tes cada dia intenten ser
més perfectes, menys
manipulables i més inde-
pendents. Espero que al-

gun dia funcionin soles.
És qüestió de temps”.

Enguany, Bertran s’ha
decidit per Antologia per-
què: “És un espectacle viu,
que feia anys que no repre-
sentàvem en temporada a
Barcelona. Últimament,
hem viatjat a llocs exòtics
com Nova Caledònia, i el
tenim contractat a l’illa de
Reunió”. També la compa-
nyia té contractes d’actua-
ció en diferents teatres i
fires europees. No caduca
mentre manté el secret
de l’eterna joventut. L’al-
químia continua. ■
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La companyia de Jordi Bertran torna l’espectacle de titelles ‘Antologia’ a
Barcelona, al Círcol Maldà, un dels espectacles catalans més representants arreu

Amb la marioneta de l’alquimista, Jordi Bertran fa un homenatge al seu col·lega Pep Bou ■ CTJB

‘Antologia’ es
representa en
set episodis a
partir de titelles
de fil, que ja
són clàssics

La companyia Pelmànec
ha dut el mite de Don Juan
a la vellesa, a la situació
que possiblement el perso-
natge mai no desitjaria, a
enfrontar-se amb la seva
vida. Aquest Don Juan.

Memòria amarga de mi
resulta fascinant tenint
en compte que es tracta
d’un espectacle en què hi
ha un sol actor i manipula-
dor a escena, acompanyat
de tres titelles a mida na-
tural. Don Juan arriba a la
Sala Beckett, fins al 9 de
gener, després d’haver
meravellat al festival de
Temporada Alta, a la Fira
de Teatre de Tàrrega.

Don Juan és vell, està
esgotat per una vida d’ex-

cessos i es retira a un con-
vent franciscà situat a Ca-
talunya, en espera que el
fat es compleixi, en espera
de l’arribada de l’única da-
ma que no ha aconseguit
conquerir. Al monestir co-
neix Jacob, un jove frare
que en tindrà cura i que
passarà del temor a l’ad-
miració respecte del pecu-
liar l’hoste. També hi ha el
pare Lluís, el prior, amb un
passat secret, força pro-
per al de Don Juan. Miquel

Gallardo i Paco Bernal, a
partir de textos de Zorri-
lla, Molière, Tirso de Moli-
na i Josep Palau i Fabre,
van trigar dos anys i mig a
portar Don Juan, un per-
sonatge que acostuma a
morir en la flor de la vida a
conseqüència de les seves
peripècies, a una vellesa
torturada en què s’haurà
d’enfrontar al seu passat
tèrbol, a les dones que va
seduir i enganyar i als es-
pectres de les morts que va

deixar darrere seu. Gallar-
do explica que aquest pro-
cés d’envelliment i la nova
perspectiva que això apor-
tava al personatge és el
que el va interessar: “Un
home emprenyat amb la
mort, que li ha donat l’es-
quena”, explica l’actor.

Pel que fa a la tècnica, al
llenguatge, l’actor Miquel
Gallardo, virtuós en la ma-
nipulació d’objectes –va
ser cofundador i director
de la companyia Tàbola

Rassa–, explica que el seu
referent ha estat l’holan-
dès Neville Tranter (Stuf-
fed Puppet), que també
treballa amb titelles de mi-
da natural: “La diferència
és que, en el seu cas, el ma-
nipulador es manté en un
segon terme. Nosaltres
fem un pas endavant”. De
manera que el manipula-
dor, a més de donar vida a
tots tres titelles, incloent-
hi sorpresa, també cons-
trueix un personatge. ■

L’actor Miguel
Gallardo comparteix
escena amb tres
titelles de mida natural
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Un Don Joan vell fa examen vital a la Beckett


