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EL VIATGE INFINIT DE

PEPE OTAL
PERSONATGE

E
ls titelles a Catalunya han gaudit
d’una llarga tradició, no sempre
prou valorada per les nostres pa-
tums culturals. Malgrat l’estigma
d’espectacle infantil i menor, aquest

art dels ninots animats ha captivat pú-
blics de totes les edats i condicions des del
dia que el baró de Maldà es va traslladar a
una antiga fonda per veure la funció d’un
dels primers titellaires que van actuar a
casa nostra, l’italià Giacomo Chiarini.
Des de llavors, la ciutat ha estat testimoni
de l’obra de grans artistes com Ezequiel
Vigués Didó, la nissaga dels Anglès i dels
Vergés, el modernista Juli Pi –que actua-
va al cafè dels Quatre Gats–, la compa-
nyia de Herta Frankel, els Titelles Babi i
els Putxinel·lis Claca –que van estrenar al
Liceu l’espectacle de Joan Miró Mori el
Merma–. Malgrat haver creat tècniques
que encara s’estudien avui dia, la biogra-
fia de tots aquests artistes continua sent
pràcticament un enigma.

He quedat al Restaurant Ca la Mont-
se de la Barceloneta per a una projecció
privada del documental El viaje infinito,
que el director i titellaire Pedro Nares
dedica a un dels últims mestres d’aques-
ta professió. Amb una llarga barba i la
pipa de mariner sempre als llavis, Pepe
Otal va ser un dels principals impulsors
dels titelles catalans durant l’últim quart
del segle XX. Va néixer a Albacete l’any
1946. D’allà, va marxar a València per
estudiar belles arts i després va cursar
enginyeria a Saragossa i nàutica a Tene-
rife. Va ser mariner i el 1972 va recalar
finalment a Barcelona. Un dia, passejant
pel carrer Elisabets, va topar amb l’Ins-
titut del Teatre i s’hi va matricular. Aquí
va ser on va aprendre l’ofici de ninotaire
amb un mestre mític com el britànic

Harry Tozer, la gran figura en aquest
camp durant la postguerra. El Pepe va
estar un temps treballant a la companyia
de Tozer –el Taller de Marionetas de
Barcelona–, fins que es van separar per
diferències de criteri. Ja en solitari, va
fundar el seu propi taller i va començar a
fer muntatges per a adults, seguint la
tradició dels Bread and Puppet. Tenia
un local a Vallcarca que es va incendiar,
tot i que va aconseguir salvar part del
material.

L’any 1975, mentre actuava a la
Rambla, va conèixer Toni Rumbau, que
acabava d’arribar de Lisboa, on havia
estat fent pedagogia sobre la Revolució
dels Clavells amb els titelles, i acompa-
nyat de la Mariona Masgrau. Tots dos
vivien a la Barceloneta, i el Pepe aviat es
va mudar al barri. Ell, altres membres
de la companyia i tots els seus titelles es
van encabir en un quart de pis. La falta

d’espai va obligar que
tots plegats ocupessin
una antiga escola per a
fills de pescadors que
estava abandonada al
carrer Balboa. Allà, el
Pepe hi va residir di-
vuit anys i per aquest
episodi se’l considera
com un dels primers
okupes de Barcelona.

Aquell local va propiciar tota mena de
trobades amb titellaires d’arreu: la
pràctica totalitat de la professió de
l’època va passar per allà en un moment
o altre. D’aquella època daten els espec-
tacles El circo loco de las marionetas i El
Apocalipsis según San Juan, pel qual
Otal va obtenir el premi al millor espec-
tacle de titelles europeu del 1984, el

Amb la seva barba i la pipa marinera sempre als llavis, el mestre
titellaire Pepe Otal es va convertir en un dels artistes més bohemis
i personals d’una Barcelona que tot just despertava del franquisme
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(1) Pepe Otal en plena representació. PEDRO NARES (2) Un titella que representa
el mestre, fet a l’escola taller que ell va fundar al Raval. (3) L’escola taller
del carrer Guàrdia organitza cursos per aprendre a fer ninots de fil o de
guant. En aquest espai bigarrat i fantasiós encara hi batega l’esperit
bohemi del mestre titellaire, que vivia envoltat d’objectes i ninos. PERE TORDERA

mateix any que els seus amics Toni
Rumbau, Mariona Masgrau i Eugenio
Navarro van fundar l’històric Teatre
Malic del Born. Poc després, el Pepe va
iniciar una etapa de petits espectacles,
com el Makoki Chow a partir del famós
personatge de còmic, i el Gran Teatro
del Mundo, basat en l’obra de Calderón
de la Barca.

Artista de l’austeritat
En aquells anys apareixia pel taller de la
Barceloneta un jove Pedro Nares, que
també venia d’Albacete. Es coneixien
d’haver coincidit a la barra del bar i el Pe-
dro va començar a ajudar-lo en el seu es-
pectacle Cuento de madera, una versió
sense complexos de Pinotxo que es va
estrenar al Teatre Malic. En aquella oca-
sió treballaven amb titelles i mitja dotze-
na de rates mig ensinistrades. En compa-
nyia del seu amic, va viure com el desno-

naven l’any 1993. Providencialment, To-
ni Rumbau va convèncer l’Ajuntament
perquè li cedissin un nou local, i així va
sorgir el taller del carrer Guàrdia. Tot-
hom que va participar en aquella mudan-
ça la recorda com un malson. El Pepe vi-
via rodejat de ninots i andròmines de to-
ta mena i agafava qualsevol cosa que tro-
bava pel carrer. Fustes, draps, botons,
ferros, tot li podia servir per fer els seus
ninots, els vestuaris i les escenografies:
mai no va gastar ni un euro en material.

El seu nou domicili havia estat una
botiga de queviures del Barri Xino, con-
vertida en bar de cambreres durant la
Primera Guerra Mundial, prostíbul en
temps de la República i meublé a la post-
guerra. Fins llavors Otal no havia neces-
sitat mai telèfon: els missatges i encàr-
recs els hi deixaven al Bar Jaica o a Ca la
Montse. Però al Raval no coneixia nin-
gú i va haver de contractar una línia. Ex-

plica la llegenda també que mai no va te-
nir un compte d’estalvis. Artista de l’aus-
teritat –veritable mestre per als crea-
dors dels nostres dies–, el pressupost del
Pepe es limitava a un cafè amb llet per
esmorzar, un plat per dinar al bar Los de
Zamora del carrer Montserrat, un bocí
de xocolata per sopar, tabac de pipa i
cerveses. Durant aquests anys va co-
mençar a impartir classes, va organitzar
un cicle de titelles i poesia amb el poeta
Joan Vinuesa i va iniciar espectacles
d’òpera com Rigoletto i El holandés er-
rante (aquest últim adaptat per Pedro
Nares, que també hi feia de tècnic). Més
tard vindrien Don Giovanni post mortem
(versió de l’obra de Mozart, representa-
da al teatre de la Facultat de Medecina)
i El infierno de Dante, amb Pep Gómez,
l’espectacle que estaven representant el
juliol de 2007 a Sardenya quan va patir
l’atac de cor que el va matar.

Records d’una època
El Pedro fa una pausa, i m’explica que la
idea per al seu documental se li va ocór-
rer després de veure el reportatge de
TV3 El somni del Pep –de Pedro Gómez
Sandia– i adonar-se de les poques imat-
ges que quedaven del seu amic i del poc
que se sabia de la seva vida. Conservava
una llarga entrevista filmada l’any 1998,
a la qual va afegir les veus dels amics i
col·laboradors que van conèixer més bé
el Pepe. El resultat ha estat una succes-
sió de testimonis impressionant, que
expliquen amb tendresa el personatge i
la seva època, aquella Barcelona que
sortia d’una llarga dictadura i on tot-
hom volia canviar el món. L’estrena va
tenir lloc a Ca la Montse, i després ha
anat a l’auditori de la SGAE, al taller del
Pepe i als festivals d’Albacete, Guadala-
jara i Lisboa.

A banda de promocionar el docu-
mental sobre Pepe Otal, Pedro Nares
acaba de signar un documental sobre el
barri de la Barceloneta que s’ha d’estre-
nar aviat, i està a punt de sortir de gira
per Galícia amb la companyia Teatre del
Repartidor –l’única professional que
queda a l’Hospitalet.

Al taller escola d’Otal , que segueix
funcionant al mateix carrer Guàrdia, s’hi
conserva el taüt on volia ser enterrat el
Pepe. És buit, com si el seu amo fos de
gira en un viatge infinit.

‘El viaje infinito’
Narrat per testimonis de
primera mà, com ara Toni
Rumbau, Albert Tort i Jordi
Bertrán, el documental de
Pedro Nares dibuixa un fresc
vitalista d’aquella Barcelona
àcrata i optimista que va
protagonitzar l’esclat de
llibertat posterior a la mort de
la dictadura.

Les veus que hi apareixen
descriuen l’Otal mariner, l’Otal
artesà, l’Otal faldiller, l’Otal
poètic i l’Otal nocturn, a qui
agradaven els bars i la cervesa.
I d’aquella ciutat en queda ben
poca cosa: d’aquí la peculiaritat
de l’escola taller del carrer
Guàrdia, que els alumnes del
Pepe Otal van convertir l’any
2008 en una associació
cultural. Allà s’hi manté
l’atmosfera i l’esperit bigarrat
que va caracteritzar el seu
fundador, i encara s’hi ensenya
l’art de fer ninots de fil
o de guant. Entre aquelles
parets literalment cobertes
d’objectes s’hi conserva la
fantàstica col·lecció d’aquest
mestre titellaire. L’espai està
obert al públic els dimecres,
divendres i dissabtes.
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