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COPLA 1 CABARET 
por L. H. 

Un dijous de copies 1 cançó racial 
espanyoia? Sí, entre altres moltes 
músiques, aquestes sonaran cada 
dijous al Cabaret Berlín, amb 
programació que inclou música 
en directe i discjóqueis. La inau-
guració avui amb Luis Troquel, 
Diego A. Manrique i Los Toros, 
una banda cañí resident cada di-
jous. Una resposta d'aquí amb ia-
tin funk i bogaioo per a i'oci que 
no només vol sonar angiosaxó. 
Avui. De 22.00 h a 05.00, Cabaret 
Berlín (Bailén, 22). 

COMPRAR 1 BEURE 
Mofles de Pasqua 

per Ana Pantaleoni 

Recepta per Setmana Santa. 
Contra el desnim, xocoiata En 
forma de mona. Aquest any tor-
nen eis cibssics com el Barça, 
Helio Kitty i Pocoyó, i empenyen 
amb força nous personatges 
com eis Angry Birds i les Mons-
ter High. El Gremi de Pastisseria 
de Barcelona preveu que es 
mantindran les vendes de mo-
nes de Pasqua respecte a i'any 
passat. Es calcula que només a 
Barcelona i província les pastis-
series artesanes vendran al vol- 

tant de 450.000 mones, i a tot 
Cataiunya la xifra será de 
660.000. Enguany, una mona 
per a una famíha pot costar en-
tre 25 i 75 euros, segons la mida i 

la figura A la 
¡matge, 	eis 
ous de xocoia-
ta que ha dis-
senyat el mes-
tre Enric Ro-
vira. "Són ous 
de Pasqua ms-
pirats en la 
barretina cata-
lana, la nostra 
¡ligadura tradi-
cional empra- 
da entre eis se- 

gies XVII 1 XX i iiu'ida per genis 
de la nostra cultura com Dalí". 

www.enricrovira.com 
www.oriolbalaguer.com 

Els nostres titelles, més a prop 
Begoña Barrena 

I a crisi ofega també els tite-
lles. El Festival de Titelles 
i de 'leatre d'Objectes de 

Barcelona 'l'O'l' Festival, certa-
men singular en el seu génere, 
ha decidit reinventar-se en la 
quarta edició per ajustar-se als 
nous pressupostos tot plantejant 
una programació més austera 
que en les edicions anteriors, cen-
trada en les produccions catala-
nes i orientada al públic familiar. 
Més inodest perú més proper i 
amb la voluntat de tornar a 
créixer segons ho perinetin les 
condicions, 101' 2013 envairé el 
Poble Espanyol aquest cap de set-
mana, des de divendres i fins diu-
menge, amb sis espectacles de 
companyies catalanes i un itine-
rari per diversos espais del recin-
te de MontjuYc, el 't'O'l'al Expe-
rience, en qué l'espectador 
podré gaudir de quatre actuado-
ns de 15 minuts cadascuna a 
cérrec de companyies especialit-
zades en diferents técniques. La 
programació es complementa 
amb les propostes emergents del 
'101' 0ff i amb un seguit d'activi-
tats paral-leles dirigides al sector 
professional. 

lant de bo estigués jo cm-
manillat / a uns gruixuts i grei-
xosos fils / que m'ordenessin i 
cm caminessin / cap a camins 
desconeguts", deja el poeta re-
ferint-se als titelles més popu-
lars, les marionetes, perú hi ha 
moltes formes de donar vida a 
un titella i molts titelles que, 

Luis Hidalgo 

I os Enemigos tornen. La 
banda de rock i rhythm 
and blues que més bé va 

expressar una visió castissa de 
la vida —sense connotació dar-
rinclona— amb el substrat litera-
ri propi d'un .Josele Santiago cm-
briagat de lletres, ha tornat als 
escenaris. Raons? La nostélgia 
no, assegura .Josele, el seu líder: 
"Sóc poc amic de la nostélgia, la 
considero més un handicap que 
una motivació. Cree que la nos-
télgia té més pes entre el públic. 
Nosaltres estem concentrats allá 
dalt intentant sonar tan bé com 
puguem. Perú es pot palpar que  

estrictament parlant, ni tan 
soIs es diuen així. Aquesta 
edició del '101' és una bona 
ocasió per con éixer les diferén-
cies entre els uns i els altres. 
Per exemple, els titelles de tau-
la —que són ninots de cos sen-
cer animats amb mecanismes 
més o menys sofisticats per les 
extremitats i perla part del dar-
rere del cap— i les ombres xine-
ses són les técniques usades 
per la companyia Animamundi 

bona part del feedback que ens 
arriba des de baix esté iinpreg-
nat de nostélgia pura i dura". Lla-
vors, tornen pels diners? 1 5i Jo-
sele hagués tingut una carrera 
en solitari trioinfal? "Dones vés 
a saber. Segurainent ens hau-
rien fet alguna oferta semblant. 
No sé qué hauria respost. Pintat 
així, fins i tot hauria canviat de 
posició a l'hainaca". Seinblen im-
posar-se altres raons: "Que so-
nein inillor ara és un fet, i tainbé 
és cert que ho passem molt bé a 
l'escenari. Perú la raó per conti-
nuar és la resposta de la gent. 
Nosaltres vain decidir reunir-
nos perqué ens van fer una ofer- 

a La múquina múgica, un home-
natge a les arts i els oficis arte-
sanals que obriré el festival di-
vendres (20 hores) i que es 
podré veure de nou dissabte i 
diumenge al matí. Els titelles 
de taula, en concret dos nens, 
una bruixa i un gat, tornen a 
ser els protagonistes de Hansel 
i Gretel, l'adaptació del cléssic 
deIs germans Grimm que pre-
senta dissabte l'associació'l'rac-
't'rac Centre de 'titelles del Va- 

ta de treball tan interessant com 
puntual. Esperévem una bona 
resposta del personal, perú no 
tant. Es per aixú que estem alIar-
gant la cosa, esté resultant inolt 
einocionant formar part d'aixú i, 
de inoinent, no veig inotius per 
deixar de fer-ho". Obre aixú les 
portes a nou material de Los 
Enemigos? "Al cap de poc de tor-
nar als assajos vain coinprovar 
que la química entre nosaltres 
continuava intacta. A partir d'a-
quí, la idea d'intentar fer coses 
noves coinença a prendre sen-
tit". Un repte. "Les coinposicions 
han de ser inolt bones, en cas 
contrari no hi ha res a fer. Trobo 

llés (12.30 hores). La compa-
nyia centenéria Sebastié Ver-
gés fa ús deIs titelles de guant, 
o putxinel-lis, per explicar la 
histúria d'El ,fantústic mügic 
d'Oz, un altre cléssic amb és-
sers extraordinaris com l'home 
de llauna, l'espantaocells o el 
lleó covard, dissabte a la tarda. 
Els barcelonins Pea Green Boat 
injecten vida a una série d'ob-
jectes i materials que solen ser 
naturals i orgénics, Perú que en 

alguna cosa de desafiament per-
sonal en tot aixú. Amb el que por-
to escrit el nivell es mnanté a 
dalt". Aixú, que pot ser una bona 
noticia per als seguidors de Los 
Enemigos, potser no ho és tant 
per als de .Josele, que ha editat 
quatre excel'lents discos en soli-
tan: "Una mica sí que la meya 
carrera queda un pél aparcada. 
Quan es va plante,jar la reunió ja 
tenia escnites algunes peces per 
al mneu prúximn treball. lié, dones 
són allá. 'tenen una pinta estu-
penda, Perú ara estic centrat en 
el nou dise de Los Enemigos; ja 
les recuperaré". De mnomnent, Los 
Enemigos actuen demné diven- 

les seves mans esdevenen els 
protagonistes d'El re¡ i el mar: 
des d'aniinals fins a eleinents 
naturals com el mar i els nú-
vols, com tamnbé, és cIar, el re¡, 
que aquí parla poe perú mana 
mnolt (dissabte, 18.30 hores). 
Més titelles de taula diumnenge 
al mnatí a cérrec de la comnpa-
nyia Forani Teatre, que acomn-
panyen amb música en directe, 
piano a quatre mans, les aventu-
res d'El carnaval deis animais. 

Per la seva banda, la com-
panyia Els Binixiflat presenta, 
diumnenge a la tarda, Oiraki, el 

La producció catalana 
i familiar domina 
la quarta edició 
del Festival 101 

Castell deis Ocelis, una série 
d'histúries creuades protago-
nitzades per titelles de tija 
—sub,jectats per un cix que en 
aquest cas és superior, amb les 
extremnitats manipulades per 
varetes— que donen vida als ha-
bitants d'un castell. 

La cloenda del festival tindré 
lloc diumnenge (18 hores) amb la 
cercavila de la Colla Gegantera 
del Poble Espanyol, un recorre-
gut de gegants i capgrossos que 
partiré de la Plaça Aragonesa. 
Una auténtica i tranquil-la in-
vasió. 

FESTIVAL DE TITELLES TOT 
Dei 22 al 24 de març 
Poble Espanyol de Barcelona 
wivw.pobie-espanyoi.comn 

dres a Barcelona, i entre les pe-
ces que tocaran, no deixaran al 
calaix .John Wayne. Complejo. 
Desde El .Jergón. La cuenta atrás. 
No amanece en Bouzas. Qué bien 
me lo paso, La otra orilla. Sep-
tiembre, Quillo, Yo el Rey. Soy un 
ser humano. Antonio, Brindis. To-
do a cien... Un reguitzell de can-
çons que, com diu .Josele, no 
només són gaudides pels més ve-
terans: "Es veuen moltes més ca-
res joves de les que en principi 
caldria esperar. Són molts els 
que vénen dient-nos que al seu 
día no van poder veure'ns per-
qué eren inassa joves. Aixú aixe-
ca l'éniin una barbaritat". Es 
veuré deiné a I'Apolo. 

LOS ENEMIGOS 
Sala Apolo. Barcelona 
Divendres 22. 21 hores. 25 euros 

Los Enemigos, retom sense nostalgia 
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