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Escenes
‘CARNAVAL DE MÀGIA EN DUES PARTS’

Hausson juga a fons amb les 
armes del mag i serveix dos 
espectacles en un. La Seca, 
del 26 de març al 20 d’abril

‘MONT(SS)ERRAT’ 

Comèdia i tragèdia juntes, 
en la vida d’un monjo molt 
empàtic. Sala Àtrium, del 
21 de març al 13 d’abril 

BELÉN GINART 

Titelles de fils i de guant. 
Nens i vells. Persones i 
animals. Silenciosos o 
xerraires. Mariners o de 
terra endins. A ritme 
d’òpera o amb una ban-

da sonora feta de sons de la na-
tura. Però tots disposats a pren-
dre la paraula, ni que sigui en un 
sentit figurat: aquest cap de set-
mana se celebra la cinquena edi-
ció del Festival de Titelles de 
Barcelona (TOT) al Poble Espa-
nyol. Una cita organitzada amb 
un plantejament ambiciós: ser-
vir de plataforma als millors es-
pectacles del gènere a Catalu-
nya, a càrrec de companyies ex-
perimentades però també de 
nous valors disposats a mante-
nir-lo ben viu.  

AMBICIÓ I REALISME 
El TOT és un festival dinàmic 
que, cinc anys després de co-
mençar a caminar, va perfilant 
any rere any les seves coordena-
des. L’alquímia que fan servir 
els seus responsables, encapça-
lats pel director artístic, Diego 
Murciano, té tres principis es-
sencials: ser útil a un gènere que 
no sempre ho ha tingut fàcil per 
aconseguir visibilitat i conside-
ració, interessar el màxim nom-
bre possible d’espectadors i 
mantenir una coherència amb 
l’espai on es desenvolupa. Tot 
això banyat amb una dosi de re-
alisme, que és el signe dels 
temps: un pressupost ajustat.  

Durant les seves tres prime-
res edicions, el TOT va tenir vo-
cació internacional. “Quan el 
festival va néixer no l’havíem di-
mensionat bé, vam ser massa 
pretensiosos i no havíem cali-
brat les nostres forces”, reco-
neix Murciano. Però des de 
l’any passat es va decidir limitar 
el programa a les companyies 
arrelades a Catalunya, oferir un 
ventall tan ampli com fos pos-
sible dels diferents corrents i 

El festival TOT aplega 18 espectacles 
al Poble Espanyol de Barcelona

ELS TITELLES 
PRENEN LA 
PARAULA

maneres de fer en el món del ti-
tella i vincular-lo al màxim al 
Poble Espanyol. “Enguany hem 
volgut fer un pas endavant i con-
vidar la gent a redescobrir el 
carrer com a espai escènic”, afe-
geix Murciano. La singularitat 
és que aquests carrers són els 
del Poble Espanyol. Dotze dels 
divuit espectacles programats 
en aquesta edició són a l’aire 
lliure. “L’arquitectura del Poble 
permet encabir-hi tot tipus de 
propostes. Tenim espais molt 
íntims, altres de molt oberts... 
Les possibilitats escèniques són 
molt àmplies”, continua el di-
rector artístic.  

Amb aquest escenari com a 
marc, una altra coordenada tra-
vessa tota la programació del 
festival d’enguany: la transmis-
sió de valors socials i humans. 
Aquesta és la clau amb què s’han 
seleccionat els diferents espec-
tacles que es podran veure du-
rant aquest cap de setmana. La 
majoria, representatius del 
mestissatge, que, com passa en 
general en les arts escèniques, 
marca els espectacles de titelles 
i els apropa al teatre d’objectes, 
d’ombres, de gest, i fins i tot al 
musical. “No som ortodoxos ni 
volem ser-ho. Les fronteres en-
tre gèneres cada cop són menys 
clares. Les disciplines artísti-
ques difuminen les fronteres i 
això ho fa tot molt més ric”, in-
dica Murciano.  

Teatre Nu, responsable d’un 
dels dos espectacles que s’estre-
nen al TOT, presenta Torna Ro-
bin Hood: en aquesta versió de la 
història, l’heroi dels pobres 
 –que els reparteix el que roba als 
rics– és segrestat, i això obligarà 
els protagonistes a emprendre 
un viatge per rescatar-lo. L’altra 
estrena, a càrrec de La Cava de 
Sons, és L’Òpera del captaire, un 
espectacle multidisciplinari en 
què els titelles canten a cappella 
per denunciar la corrupció del 
sistema. Néstor Navarro, fill del 
titellaire Eugenio Navarro (ac-
tualment al capdavant de La 

Puntual, el petit teatre barcelo-
ní consagrat al gènere), anirà A 
Babel en patinet ((01) per des-
muntar un rumor: el riure és do-
lent i el millor és prohibir-lo. El 
Centre de Titelles de Lleida, pal 
de paller en el desenvolupa-
ment, el creixement i la pervi-
vència d’aquesta disciplina es-
cènica, ofereix el seu Gúlliver, al 
país de Lil·liput (02), on el ge-
gant protagonista aconsegueix 
acabar amb les disputes i les 
guerres i afavoreix la concòrdia. 
I Tanaka Teatre, amb No tinc 
por ((03),  ensenyarà als nens que, 
amb l’ajuda de la imaginació, es 
poden foragitar tots els temors.    

TOT INCLÒS 
A fi d’incentivar al màxim la pre-
sència de públic, s’ha iniciat una 
política de preus familiars que, 
amb una única entrada (30 € per 
a dos adults i dos nens), dóna 
dret a visitar el recinte i gaudir 

de tots els espectacles (els de sa-
la tenen aforament limitat), que 
tenen una durada d’entre deu 
minuts i una hora. “Volem un 
públic actiu, que es desplaci bus-
cant l’espectacle que més li agra-
di. Entre les onze del matí i les 
sis de la tarda aproximadament 
cada quinze minuts començarà 
una funció. Per accedir als es-
pectacles de sala caldrà retirar 
una entrada, que es podrà reco-
llir a partir de mitja hora abans 
de l’inici de la representació”, 
precisa Murciano. “Correm el 
risc que la fórmula sigui una mi-
ca caòtica. Però així garantirem 
que sigui un festival viu i dinà-
mic”, diu el director artístic.■ 

TANAKA TEATRE

RERE L’ESTELA DELS   
MESTRES

En el món dels titelles a Catalunya hi ha 
alguns noms clau que, a més de 
l’excel·lència de la seva feina, tenen valor 
per haver creat escola. A més del Centre 
de Titelles de Lleida i el seu Gúlliver al país 
de Lil·liput, el llegat dels mestres serà pre-
sent en la cinquena edició del festival TOT 
amb diferents companyies i espectacles. El 
Canelo Show, una proposta de gran èxit 
que ja es va poder veure l’any passat, 
corre a càrrec de la companyia Rambling 
Puppets, sorgida del taller de Pepe Otal, 
un dels noms imprescindibles de la histò-
ria del gènere a Catalunya. I l’espectacle  
A tocar és obra de Taller del Parc, una 
companyia sorgida dels tallers homònims 
que coordina el veterà Jordi Bertran amb 
l’objectiu d’estimular l’aparició de noves 
companyies titellaires.

FESTIVAL TOT
POBLE ESPANYOL DE BARCELONA  
22 i 23 de març  
www.poble-espanyol.com
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