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JAZZ Carlos Sarduy 
per J. r. r. 

La trompeta caribenya de Car-
los Sarduy vibrará al Jamboree 
divendres. El Cicle 1906 de Jazz 
s'está fent un forat i en aquesta 
cinquena edició presenta el 
compacte i enérgic de Sarduy 
(que compareix en format de 
quintet, una banda molt treballa-
da). Sarduy porta les esséncies 
musicals de Cuba a Barcelona 
després de recollir bones criti-
ques a Ourense i Valencia. El 
Jamboree segueix sent el lloc 
per gaudir del jazz. 

Recomanem... 
FERRUM 
per ANA PANTALEONI 

Petit, acollidor, cálid... són molts 
els adjectius aplicables a aquest 
petit i agradable (dos mes) res-
taurant que va obrir el 2006, Fe-
rrum. "No destaquem en res, 
peró traiem bona nota en tot". 
Aix( es presenten al web i no és 
un mal comencament. A Ferrum 
es menja be, és deliciós el ma-
gret, el foie amb peres a la vaini-
lla, reducció de vi i gelatina de 
moscatell i els ous ferrum. Al 

migdia, un menú per 14,50 eu-
ros; a la nit val de mitjana 32 
euros. "Canviem la carta cada 
tres mesos", explica Juan Carlos 
Blanco, un deis socis. Els dissab- 

tes 
nú d'arrossos 
(22,50 eu-
ros). A mes, 
estan d'estre- 

na: fa un mes 
van obrir una 

`
-

lr~ 	cocteleria, Ai-  
gua del Car-
men, al cos-
tat de Fe-
rrum. A més 
d'un cóctel 
amb aigua 

del Carmen, hi ha 35 ginebres i 
lo tóniques diferents. Per men-
jar i beure tranquils. 
Córsega, 400. Barcelona 
www.ferrum.es 

El capitá Scott, marioneta del destí  

El muntatge, dirigit per Ewa 
Piotrowska, és una adaptació de 
Polyus (El Polo), una breu 
(menys d'una llora) i poc conegu-
da obra teatral de Vladimir Nabo-
kov que l'autor de Lolita va es-
criure el 1923 inspirat per la 
conternplació deis diaris de Scott 
al British Museurn. La peca de 
Nabokov, d'unes quinte págines, 
descriu d'una manera molt lliure 
—canvia els norns de tots excepte 
el de Scott—, peró Fidel a l'esperit 
deis fets i especialment al seu pa-
tetisme, la mort deis quatre 
últims membres de la dissortada 
expedició británica,esgotatside-

rrotats després d'haver estat in- 

capacos de guanyar-li al noruec 
Amundsen la carrera per con-
querir el Fol Sud i sense subrr»-
nistraments i (orces per tornar a 
la base. 

La peca, drama en un acte, co-
menea 44 di es després de la parti-
da de l'expedició, quan el grup 
porta 5 ,jornades captiu en una 
tenda que es convertirá en sudar¡. 

Els personatges viuen mo-
ments terribles de patiment i de- 

liri a les tendes, atrapats en un 
infern gelat, i un d'ells, .Johnson, 
marxa de la tenda amb la célebre 
frase que de fet va pronunciar 
Titus Oates quan va partir per 
un acte de coratge llegendari i 

cavallerós: "I'rn goingoutside"; "1 
may be away sorne time". 

L'obra s'ha rnuntat molt po-
ques vegades i, de fet, la primera 
producció rellevant és la de 
1996 a la Schaubühne de Berlín 

Dues imatges d'El polo, 
I'espectacle que 
inaugura el III Festival 
TOT (Titelles, Objectes, 
Teatre) al Poble 
Espanyol. A dalt, els 
actors-manipuladors 
com Scott i els sea 
homes. Al costat, una 
marioneta d'un 
explorador. 

dirigida per Klaus Michael 
Grüber, amb traducció i 
drarnatúrgia de Botho Straus i 
protagonitzada ni més ni menys 
que per Bruno Ganz (Scott). 

Els quatre actors-rnarionetis-
tes de Bialostocki Teatr Lalek 
actuen com a aparicions 
fantasrnagóriques, vestits amb 
indurnentáries polars. Són un 
cor d ánirnes perdudes en el 
torb larnentant el seu destí i 
llancant al gel el dolor i la pena 
que senten. La marioneta que 
utilitzen és una mena de petit 
ninot articulat del tipus Geyper-
rnan (tan de dol, precisarnent, 
perla mort del seu creador) ves-
tit d'explorador. L'escena en la 
qual el titella s'arrossega en un 
borrissol de neu fins a defallir 
ernbolicat en una llurn blava ge- 

lada és glacialrnent bonica i 
commovedora. 

El polo, en polonés subtitulat, 
només és la punta de l'iceberg 
de l'atractiva prograrnació del 
TOT (Titelles, Objectes, Teatre), 
que torna a dirigir el canadenc 
Jacques Trudeau, secretar¡ ge-
neral d'UNIMA (Unió Interna-
cional de la Marioneta). 22 es-
pectacles, per a nens, adults i 
per a tots els públics, tallers per 
a les farnílies i per als professio-
nals, cercavila, un festival off, ac-
tuacions nocturnes i la 
celebració del Dia Internacional 

del Titella, diurnenge, amb la lec-
tura del rnanifest internacional, 
componen 	la 	intensa 
prograrnació, fins al día 25 
(http://www.poble-espanyo1. 
corn/pernsa/ca/01-el-poble/tot-
festival.htrnl). 

"Aquest any volíern donar la 
idea d'evolució de l'art del tite-
lla, descobrir al públic els vous 
llenguatges del genere", explica 
Trudeau, que recalca que "no 
hi ha fronteres entre les arts". 
El director está molt satisfet 
d'haver pogut incloure propos-
tes "rnolt inhabituals", com a es-
pectacles que inclouen circ, 
acróbates, art visual o vídeos. 

Circ, acróbates, vídeos 
i art visual entren 
en els 22 espectacles 
programats 

"Aquesta vegada, a diferencia 
de la passada edició, més 
innovació que tradició". Tru-
deau destaca El polo, que reco-
rnana als qui no imaginen fins a 
quin punt un espectacle amb 
rnarionetes pot ser per a adults. 
"Está pie d'ernocions Portes". 

De la resta de la 
prograrnació, el director desta- 

ca Hillary Chaplain, que combi-
na clown amb titelles i objectes, 
el Teatre dei piedi, que corra el 
seu norn indica manipula les rna-
rionetes amb els peus, Siesta 
Teatro, amb la seva versió d'El 
traje nuevo del emperador d'An-
dersen, o Mariela, de La Visual, 
história d'un raen que dernana 
una cuineta. Mereix una rnenció 
especial per al director l'estrena 
mundial 	de 	Monsters. 
coproducció del festival amb 
una cornparryia escocesa. 

FESTIVAL TOT DE TITELLES 
Poble Espanyol de Barcelona 
Firis al 25 de maro 
swwv.poble -espanyol.corn 

JACINTO ANTÓN 

A rnb una sincronía esga-
rrifant, ja que coinci-
deix amb el centenar¡ 

durant aquest mes de rnarc de 
la mort de Robert Scott, Scott 
de l'Antártida (1868-1912), ens 
arriba un espectacle que in-
clou rnarionetes i que recorda i 
recrea la mort del rnalaurat i 
heroic explorador deis ernrs 
blarres i gélids del Fol Sud. 

La cornpanyia Bialostocki 
Teatr Lalek, una de les més irn-
portants de Polónia en aquesta 
especialitat, inaugura derná di-
vendres a les 21 llores al Poble 
Espanyol de Barcelona la terce-
ra edició del prestigiós festival 
TOT de teatre de titelles amb El 
polo (Biegun). un rnuntatge en 
qué la desastrosa aventura de 
Scott i els seus cornpanys 
d'expedició es representa arnb 
tot el dramatisme amb actors i 
ninots rnanipulats. Es impossi-
ble no pensar en els explora-
dors corra a marionetes d'un des-
tí trágic. 

El festival TOT de 
titelles arrenca amb 
una obra sobre el 
mític explorador polar 
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