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CRÍTICA JORDI BORDES

magineu-vos una companyia que deci-
deix (per ara) provar nous llenguatges en
cada espectacle: no acomodar-se en un

model en què poder especialitzar-se. Situeu
els actors en un escenari que treballen per a
un públic familiar pensant en atrapar l’inte-
rès de la canalla però també fer picades
d’ullet als pares o avis (adults, en definitiva).
Sense una gramàtica comuna, el seu estil és
l’eclecticisme a partir del treball d’actors
amb altres elements (generalment molt
comptats) i una música que li fa de coixí als
instants que apareixen desproveïts de cap
crossa. Així és el Teatre Nu, una companyia
que tot just aquests dies arrenca un nou pro-
jecte el que, aparentment pot semblar el més
convencional. Però que sent una obra dels

I Teatre Nu, una
llegenda ben real
actors de Nu esdevé una selva en què gosen
endinsar-se per trobar una sortida coherent
a la seva trajectòria artística. Els actors, que
mantenen el to lúdic i un punt farsesc de Ras-
pall necessiten més hores de vol per trobar
més empatia amb els titelles, fer-se’ls seus i
deixar que la naturalitat i les ganes de narrar
una aventura superi la mateixa epopeia.

El Festival TOT (Titelles Objectes Teatres)
coprodueix Torna Robin Hood, que s’ha de
llegir amb el verb en imperatiu, com una re-

clamació i no com la cinta que envolta un
nou capítol d’aventures d’aquell intrèpid he-
roi que gràcies a l’encert de la seva fletxa
aconsegueix robar als rics per tornar els di-
ners als pobres. Els protagonistes de la histò-
ria (aquells pares que havien rigut que el seu
fill cregués que un raspall de les golfes fos re-
alment un gos) li demanen la seva presència
perquè els ajudi a engaltar aquests moments
de debilitat social a Europa.

Amb aquest punt de partida, engega el
viatge dels personatges cap a Sherwood i el
castell on està empresonat Robin Hood. Així,
aniran desplegant una mena d’armari que es
desdobla i permet la presència de titelles de
tija, d’ombres xineses i de finestres on aparei-
xen els soferts personatges catalans. El final

El festival de titelles impulsa les actuacions pels
carrers del Poble Espanyol i les ofereix gratuïtes

s la cinquena edició del Festival TOT
(Titelles Objectes Teatre) del Poble Es-
panyol. Però és la primera que es diri-

geix clarament al carrer. És la millor manera
de donar lluïment a la singularitat d’aquesta
ciutat emmurallada: “Tenim un espai privi-
legiat i no l’explotem prou”, apunta el direc-
tor del TOT i responsable del departament
d’activitats i projectes - àrea cultural del Po-
ble Espanyol, Diego Murciano. Les actua-
cions seran de franc, ja que només es demana
el pagament de l’entrada al recinte: això evi-
tarà el primer obstacle. “El preu no pot ser un
problema”, sentencia Murciano. Les compa-
nyies de carrer proposaran petites actuacions
que aniran repetint, des de les 11 del matí fins
a les sis de la tarda. També hi haurà algunes
sessions de sala. Per aconseguir les entrades,
caldrà passar-s’hi mitja hora abans de cada
sessió per recollir les invitacions. Es vol evitar
les cues i també que hi hagi gent que entri a la
tarda i es trobi que no disposa d’entrades
perquè les han acaparat els que han comen-
çat l’aventura a primera hora del matí.

El Festival TOT va néixer amb una ambició
notable que l’any passat es va haver de corre-
gir per poder compensar els pressupostos. Es
van abandonar les invitacions a companyies
internacionals i les grans exposicions comis-
sariades per fer una aposta més propera:
l’objectiu d’ara és donar visibilitat a les com-
panyies properes, que tenen una notable
qualitat i que treballen per trobar nous temes
i noves dramatúrgies per ser ben atractius al
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màxim ventall d’edats (a més dels més me-
nuts, també els joves i els pares i avis). Si l’any
passat van sumar 1.200 persones entre els dos
dies, enguany aspiren a duplicar assistència,
gràcies a les facilitats de preus.

En aquesta dimensió, el TOT es vol ager-
manar amb els altres agents que promocio-
nen el món de la manipulació d’objectes a
Catalunya. Per això, avui expliquen el pro-
jecte comunitari de construcció de titelles a
Roquetes, impulsant la convivència entre els
veïns del barri. De fet, l’exposició permet ex-
plicar aquest projecte sociocultural. Aquesta
mostra pot funcionar com a nexe entre les
actuacions de carrer i les de sala, insinua el
director del festival. El TOT no pretén com-
petir, “sinó compartir i col·laborar”, comen-
ta Murciano. Per això també es mira de teixir
complicitats amb el Festival de Titelles de
Lleida (que enguany suma la seva 25a edició)
o els de Gavà i Valls. Són anys de sumar. Bona
prova d’això és que el Centre de Titelles de
Lleida programa diumenge Els viatges de Gu-
lliver dins del festival. També hi ha una forta
complicitat amb les companyies. Murciano
admet que no pot ser el director que millor
pot pagar però sí que vol ser el que millor els
cuidi. Per això, d’entrada, agraeix la compli-
citat dels grups que han entès la nova mirada
del Festival TOT. Ara, el Poble Espanyol es
converteix en espai on les companyies pu-
guin mostrar les seves novetats i, sense arri-
bar a tenir la filosofia de fira, trobin possibles
programadors interessats a programar-los.

Es programen fins a 40 actuacions cada dia
(molts espectacles tenen diverses funcions).

Enguany sí que es manté la coproducció
del Poble Espanyol, una iniciativa que es re-
munta a la segona edició i que ha permès
aventures com la del dramaturg Josep Maria
Miró (El principi d’Arquimedes, Nerium
Park, Fum...) escrivint Cinc contes diferents
(2011), una producció que encara es repre-
senta avui. En aquesta ocasió, es dóna l’opor-
tunitat a Teatre Nu, que fa una relectura ben
particular de Robin Hood. Nu és una compa-
nyia de teatre familiar que aborda en cada es-
pectacle mirades ben diferents. A Sopa de pe-

5È FESTIVAL TOT
Poble Espanyol
Direcció:
Diego Murciano
Companyies:
Dudu&Cia
Taller del Parc
Rambling Puppets
Tut Suit Puppets
Mauricio Riobo
Fadunito i JAM
ClarART espectacles
Tanaka Teatre
TOTal Experience: Fet a
Mà, Amok, Micro
Troupe i Irma Borges.
Teatre Nu,
Pamipipa
Cia. Néstor Navarro –
La Puntual
Tirabec
Centre de Titelles de
Lleida
Cia. Els Peus del Porc
Cia. La Cava de Sons
Dies:
dissabte i diumenge per
tot el recinte del Poble
Espanyol.
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és incert perquè en cap moment no es veurà
un Robin Hood valent de carn i ossos. Però
ell mateix els convidarà a seguir fent-se forts
davant dels reptes, com feia ell fins convertir-
se en llegenda. 

Pel camí deixen anar algunes perles que
ajuden a traslladar Hood al segle XXI, perquè
ell va defensar els indefensos en una època en
què els pobres eren cada cop més pobres i els
rics, cada cop més rics. Si Spiderman té la ca-
pacitat d’enfilar-se per les parets, sense ne-
cessitat d’enfadar-se, o Batman no té cap po-
der especial però amb els diners pot fer tot el
que vol, Hood apel·la a la valentia. La matei-
xa dels de la PAH, del 15-M, del dret a decidir
o del que clama contra la pujada del metro.
És la valentia de la raó. ❋

TORNA
ROBIN HOOD
Teatre Nu
Dramatúrgia i direcció:
Víctor Borràs Gasch
Intèrprets:
Maria Hervàs Solà i
Francesc Mas Farreras
Músixa:
Oriol Canals i
Dani Ferrer
Escenografia:
Teresa Riba i
Raül Martínez
Dia i lloc:
Dimecres, 19 de març
(fins diumenge) al
Teatre Akadèmia.

Un terrorista domèstic
ot gira al voltant d’una taula i els seus usos més comuns: un

esmorzar, un dinar i un sopar. En aquest espai, el Miquel i la
Mònica lluitaran per normalitzar una situació que els acaba
d’esclatar a les mans: ja no tenen res més a dir-se. Però no es-
tan sols. Un tercer element els empeny a reaccionar. Un petit
terrorista casolà és qui dóna veu als pensaments més amagats
que poden tenir, qui diu alt i clar el que veritablement passa,
qui posa en marxa l’erupció imminent d’un volcà. L’espectacle
tragicòmic, que ja es va poder veure a la Sala Beckett la tempo-
rada passada, és l’obra de debut d’aquesta jove companyia, que
ja ha estat reconeguda a Birmingham i a Kosova, entre altres
festivals de teatre internacional.

SOLFATARA
Atresbandes
Intèrprets: Mònica Almirall, Miquel Segovia, Albert Pérez Hidalgo
Lloc i dia: Al Círcol Maldà, fins al 13 d’abril

Els primers 365 dies de vida artística
n la festa de celebració del primer aniversari de la Sala Fènix

hi participaran artistes vinculats a la sala. Pere Cabaret, Jordi
Bertran, Carlo Mô & Mr. Di, The Hermit Hut Collective, Fla-
menco en Femenino, Matías Muñoz con Mosaico Jazz Trio,
Maria Canfield, Marasma Zibra, Toni Rumbau, Corrado In-
turri i la Velvet Raval Jam Session són alguns dels artistes del
cartell. La Fènix, que ha romàs oberta ininterrompudament
durant tot aquest primer any, ha programat en aquest període
56 obres de teatre, 13 exposicions i 18 concerts, en què han
participat 77 actors, titellaires ballarins i performers, 74 artistes
plàstics, fotògrafs i escultors i 34 músics de tota índole.

SALA FÈNIX
Primer aniversari
Lloc i dia: Dimarts, de 20 a 23 h, al carrer Riereta, 31 de Barcelona.

Desplegar la dansa
s va crear el 2002 i encara avui ressona fresca, vital, encoma-

nadissa. Un joc atractiu per a nens i pares que busca la imagi-
nació de la canalla per bastir uns quadres molt oberts amb una
dansa dinàmica, optimista, còmplice.

ORIGAMI
Mudances
Coreògrafa: Àngels Margarit
Intèrprets: Eneko Alcaraz, Dory Sánchez, Gustavo Lesgart, Isabel López
Lloc i dia: Demà, a les 18 h, i diumenge, a les 12 h, al Mercat de les
Flors
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AGENDA D’AUTOR J.B.

LA CALDERA, EL
LLIBRE 1995-2013
La caldera

questa publicació
celebra la majoria
d’edat de La Calde-
ra amb un llibre de
350 pàgines que in-
corporen les veus
dels fundadors, la
trajectòria de la sala
i també articles de
professionals impli-
cats en el projecte.
També hi ha inclo-
sos dos DVD. El lli-
bre s’ha editat en
paper i també en
format digital.
Lloc i dia: Dilluns, a les
20.30 h, al Teatre
Lliure de Gràcia

A

Dansa volàtil Àngels Margarit convida al joc i a trencar les
convencions de l’equilibri i la gravetat en aquesta peça PAU ROS

dres transformaven un conte popular en una
mena d’acció mímica amb números de circ.
A Raspall, es va adaptar el conte de Pere Cal-
ders amb una narració tan eficaç com màgi-
ca. Finalment, continua el Total Experience,
una acció que combina fins a quatre peces
breus l’una darrere l’altra que permet veure
diferents maneres de manipulació d’objectes
. L’espai per als joves es propicia en la darrera
sessió: L’òpera del captaire, a càrrec de La Ca-
va de Sons, que combina música vocal amb
marionetes i teatre. Està basada en una òpera
satírica del 1782 amb la corrupció com a ca-
vall de batalla. ❋

Tots som Robin
Hood. Imatge d’un
assaig de ‘Torna Robin
Hood’ de la
companyia Teatre Nu,
la coproducció del
Festival TOT
d’enguany
FESTIVAL TOT
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