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ARTS ESCÈNIQUES

A l’Alt Camp titelles,
al Baix Camp

dansa i teatre gestual

El Camp de Tarragona viurà deu
dies d’efervescència escènica, des
de demà i fins al 23 d’octubre. Co-
incideixen dos festivals: a Reus el
Cos, dedicat a la dansa i el gest, i a
Valls el Guant, de titelles.

els pobles tinguin el petit luxe d’aco-
llir companyies excepcionals. A
Mont-ral, que té 90 habitants, hi
congreguem més espectadors que
habitants”, explica Jordi Cartanyà,
de la Companyia d’Espectacles Pa
Sucat, que assumeix la direcció
del festival. El seu objectiu
és “programar especta-
cles de diferents tèc-
niques i reivindicar
els titelles d’adults,
perquè fer titelles
no vol dir putxi-
nel·lis per a nens;
hi ha grans histò-
ries i es poden ex-
plicar moltes emo-
cions, amb titelles”.

El programa s’ha
hagut d’adaptar a una
bona tisorada –el pressu-
post és de 65.000 euros, la mei-
tat del que havien arribat a gestio-
nar–, però inclou espectacles sor-
prenents com el de la Bag Lady, que
fa titelles amb bosses, i El Señor de la
Bombillas, que treballa amb aquest
objecte. Això a més de titelles de
guant, com el clàssic Toni Rumbau,
el genial manipulador Roberto Whi-
te o l’espai lúdic de Laitrum Teatre,
que permetrà jugar al públic.

A Reus, el Cos celebrarà la cator-
zena edició convidant dinou com-

p a n y i e s
d’arreu. És
el segon any

que engloba
dos antics fes-

tivals indepen-
dents de dansa i

mim, i el resultat
multidisciplinari ha fun-

cionat prou bé perquè es consolidi.
Una mostra que el xoc d’aquestes
disciplines és natural és l’especta-
cle que produeix el Centre d’Arts
Escèniques de Reus (CAER), Perdi-
endo el tiempo, signat per la balla-
rina Mar Gómez i l’artista de circ
Ignasi Gil. Aquesta serà l’única pro-
ducció pròpia del CAER, una reta-
llada imposada per la reducció del
17% d’un pressupost que queda en
108.000 euros.

LAURA SERRA

BARCELONA. Valls i Reus es dispu-
taran la capitalitat escènica de Ca-
talunya des de demà i fins al 23 d’oc-
tubre. Alt Camp i Baix Camp inau-
guraran aquest divendres dos festi-
vals de teatre emblemàtics: el
Guant, de titelles, i el Cos, de movi-
ment i teatre gestual. L’especialit-
zació de les dues cites contribueix al
fair play entre les comarques del
Camp de Tarragona, que, més que
fer-se la competència, es comple-
menten fins al punt que compartei-
xen un espectacle internacional:
Don Giovanni in carne e legno, de la
companyia italiana Tap Ensemble,
una obra que barreja Commedia
dell’Arte amb humans i titelles.

El Guant celebra la seva setena
edició amb un programa extens, de
20 companyies nacionals i interna-
cionals que oferiran 28 representa-
cions a tota la comarca. L’epicentre
és Valls, però vuit poblacions més
acolliran funcions escolars o famili-
ars: “La filosofia del Guant és que

Els suïssos Spettatori combinen dansa, clown i moviment. A
l’esquerra, la Bag Lady amb un titella de bossa. P. MORAVEC / BAG LADY

“Hi ha moltes companyies joves
que tenen ganes d’explicar coses
–afirma el director, Lluís Graells– i
el Cos vol demostrar als programa-
dors que aquest tipus de teatre té
públic i agrada”. Alguns exemples
són el brillant col·lectiu amb seu a
França Troisième Génération i el
dels Parallel Exit de Nova York, una
barreja de Chaplin, Buster Keaton
i Monty Python.

Graells reivindica que el gest i el
moviment formin part de les pro-
gramacions estables dels teatres, i
no només quedin relegats als festi-
vals esporàdics. Per això el Cos s’ha
sumat a la xarxa europea eMix (amb
festivals de prestigi de Bèlgica, Di-
namarca, Escòcia o Polònia) per
crear un circuit de promoció i difu-
sió del teatre visual i el mim.e

Els festivals Guant i Cos coincideixen en
les mateixes dates a Valls i Reus

MEMÒRIA HISTÒRICA

L’arxiu del captor de Companys, a Catalunya
El fill de Pedro Urraca, l’agent que
va capturar i deportar Lluís Com-
panys, dóna els diaris i fotos del
seu pare a l’Arxiu Nacional. Es farà
oficial dissabte, 71 anys després de
l’afusellament del president.

L.S.

BARCELONA. Entre els quinze dieta-
ris escrits per Pedro Urraca des del
1922 fins al 1948 hi ha una pàgina de-
dicada a l’expresident Lluís Com-
panys. “Ya no es sino un pingajo de la
vida que quiere aparecer, ante sus
acusadores, como un hombre recto y
sin mancha. Difícil ha de serle ante
el ambiente que allá abajo le espera”,
escrivia l’agent de policia que es va
dedicar a perseguir implacablement
els republicans a l’exili. Va ser ell, de
connivència amb la Gestapo, el go-
vern de Vichy i els agents franquis-
tes de París, qui va detenir el presi-
dent a la Bretanya i el va portar a les
autoritats de Madrid. Entre les foto-
grafies d’Urraca n’hi ha una de Com-
panys durant el trajecte de l’agost
del 1940 a Hendaia.

Aquesta operació és un dels
principals galons del seu currícu-
lum, que no es podrà conèixer a
fons fins al 14 de setembre del
2014, quan es compliran 25 anys
de la mort d’Urraca i es podrà ac-
cedir als arxius professionals.

La fi de Companys és prou co-
neguda. Aquest dissabte es com-
memoraran els 71 anys de l’afuse-
llament del president al fossar de
Santa Eulàlia, i serà el dia en què
es celebrarà l’acte oficial de la do-
nació, per part del fill d’Urraca,
Juan Luís, dels documents del
seu pare a l’Arxiu Nacional de Ca-
talunya, pel seu valor històric i
com a reparació al país.

Per primera vegada s’ha pogut
veurelacarad’Urraca,gràciesaun
treball d’investigació de Gemma
Aguilera publicat al setmanari El
Temps. Els documents, consulta-
bles a l’Arxiu, revelaran el que
aquest personatge fosc –que va li-
derarunaxarxad’agentssecretsde
caça de republicans– va aconse-
guirmantenirensecretfinsalase-
vamort,finsitotperalseufill.e

L’agent Pedro Urraca a París,
on treballava, el 1940. EL TEMPS
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Els festivals
comparteixen
una obra de
Commedia
dell’Arte
amb titelles


