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El titellaire 
Toni Rumbau 
fa la volta 
a Europa  a 
través de les 
històries dels 
putxinel·lis
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Podem resseguir la història oculta 
d’Europa, aquella que no és ni peu de 
pàgina en els manuals canònics, de 
moltes maneres: el titellaire i creador 
d’òperes de butxaca Toni Rumbau 
(Barcelona, 1949) ho ha fet estirant el 
fil comú dels putxineŀlis europeus 
–els descendents del Pulcinella de la 
Comedia dell’arte– amb el llibre Rutes 
de Putxinel·li (Arola Editors). A 
primer cop d’ull un llibre de viatges, 
Rumbau explica que l’obra és en 
realitat un tractat sobre “la dualitat. 
Perquè el putxineŀli en realitat és un 
alter ego que et permet desdoblar-te i 
veure la realitat d’una altra manera”. 
És un petit doppelgänger que li 
permet contemplar les dimensions 
ocultes de Palerm, Lisboa o Nàpols, 
“ciutats desdoblades per aquests 
mites humils i de carrer”, arrelats en 
l’ànima humana i l’asfalt.      

Has escrit ficció i autobiografia. 
¿Per què has trigat tant a escriure 
un assaig sobre el teu ofici? 
Sóc titellaire, un titellaire a qui li 
agrada molt viatjar i escriure. 
Ajuntar viatge, titelles i escriptura 
era la intenció. 

Deu haver-hi pocs llibres dedicats 
íntegrament als putxineŀlis, i 
menys a Pulcinella.  
Són molt especialitzats. El personatge 
de Pulcinella fa anys que em 
persegueix. Li he dedicat quatre o cinc 
espectacles i una òpera. És un 
personatge que sempre m’ha fascinat, 
i és un misteri des del punt de vista 
històric. El mateix personatge s’ha 
anat metamorfosant en molts d’altres. 
S’ha anat convertint en uns altres. 
Mirar les ciutats amb els ulls d’un 
personatge com Pulcinella et permet 
entrar en la cultura de la ciutat i els 
seus arquetips. És un punt de partida 
modest. M’he atrevit a parlar de 
ciutats com Londres, Nàpols o Praga, 
perquè ho faig des del punt de vista 
del putxineŀli. 

Quin tret comú has trobat  
seguint el personatge per tot 
Europa? 
Et trobes el personatge en tots els 
països: llocs de llengües i cultures 
molt diferents, que han estat en 
guerra, que s’han envaït mútuament. I 
són a tot arreu: els putxineŀlis són 
petits denominadors comuns de les 
cultures que reflecteixen uns 
arquetips de llibertat, de vitalitat. És 
el personatge que pot dir el que vol, 
com el bufó. Pulcinella ha tingut dues 
grans onades d’aparició. Primer, amb 
la Comedia dell’arte (recordem que el 
Renaixement va ser la primera onada 
transformadora important que va 

haver-hi a Europa). I la segona gran 
onada que va crear una nova 
generació de putxineŀlis va ser la 
Revolució Francesa i el romanticisme: 
va néixer el guinyol i les seves formes 
modernes. Això et dóna una visió de 
la història europea molt interessant.

Els titelles han sigut una vàlvula 
d’escapament molt important per 
a la societat.
Sobretot per als protestants i els 
països del nord. Han sigut una 
vàlvula d’escapament de països que 
tenen tendència a ser severs, 
individualistes. La riallada forta del 
Pulcinella o el Punch & Judy anglès 
són vàlvules d’escapament. 

De fet, com més repressió, més 
violents i escatològics són. 

Sí, més radicals. Són personatges que 
s’enfronten a la mort i a les seves 
formes d’una manera a vegades 
tremenda. Amb els canvis del segle 
XX i la societat del benestar europea, 
aquestes formes es van anar 
edulcorant. I es van convertir en 
menjar per a nens. Van perdre aquesta 
virulència i van entrar en l’odre dels 
sistemes educatius. 

Un titella clavant un cop de porra 
a un altre fascina els nens. 
Són d’una vitalitat radical i poden dir 
el que vulguin. Però a la vegada és una 
violència que el públic accepta a 
través del titella. Els titelles són un 
llenguatge que permet expressar 
coses fortíssimes. I això ho permet 
perquè no són persones, són objectes 
que exigeixen un procés de 

desdoblament. Es crea un terreny 
intermedi on hi ha un distanciament i 
es pot veure aquesta violència 
projectada.  

Parles de putxineŀlis en moments 
de canvi. ¿I ara?
M’he adonat que aquests personatges 
tornen a agafar força. Ja ho sabia, per 
això he fet aquest llibre. Ara hi ha 
molta gent que fa el putxineŀli 
napolità, quan als anys 80 només hi 
havia dos mestres, senyors grans a 
qui ningú no els feia cas i es morien de 
fàstic. I de sobte ara té una força 
tremenda. No a tot arreu. Però el 
Punch & Judy mai no havia estat tan 
vigent com ara. A Portugal el Don 
Roberto té una quantitat de titellaires 
que el practiquen increïble. A Nàpols, 
de sobte hi ha dotze titellaires que el 
practiquen. Són gent jove que innova. 
Aquestes emergències de nous 
personatges han vingut en moments 
de canvi molt exacerbat en la cultura 
europea.

El Pulcinella està poc arrelat a 
Catalunya. ¿Potser per la força 
dels personatges de festa major?  
Se sap poc de la història dels titelles a 
Catalunya. Sí, tenim una gran tradició 
de personatges grotescos i 
d’iconografia fantàstica i tot això. 
Però la màscara de la Comedia 
dell’arte sí que va quallar a Espanya. 
Aquí es converteix en el tòfol, que en 
realitat és l’amic ximple. 

¿Ja érem políticament correctes? 
Catalunya va ser dels pocs llocs 
d’Espanya amb una revolució 
burgesa, i el teatre català estava molt 
controlat per la burgesia. Joan Baixas 
deia que a Catalunya semblava que el 
teatre de titelles hagués passat per la 
sagristia. Jo no ho penso. Però estic 
segur que hi havia dues modalitats de 
titelles: els que actuaven als pobles i 
els que actuaven per les cases de les 
famílies burgeses. Penso que aquí 
també eren forts i lliures i deien el que 
volien. Però la dictadura de Franco va 
arrasar-ho. Després de la dictadura 
van començar a sortir el Gorgorito, el 
Colorín, el Pirulo, personatges nous 
que eren cursis. Aquí ens ha arribat 
un titella molt endolcit per la 
postguerra. 

L’escola catalana i l’esplai 
tampoc no hi devien ajudar.
Encara va haver-hi una segona 
transformació, als 70 i 80. Els progres 
i els pacifistes van esborrar el punt de 
violència del personatge. Deien: “Això 
no es pot fer”. I tots els titelles havien 
de ser bons. Això encara es manté a 
les escoles.

PIONER
La companyia 
de Rumbau, la 
Fanfarra, va obrir 
el teatre Malic 
l’any 1984, 
al Born. Amb 
capacitat per a 
50 persones, 
va ser el teatre 
més petit de Bar-
celona, pioner 
alternatiu.  

EN ACTIU 
Rumbau dirigeix 
la programació 
de titelles d’El 
Born Centre Cul-
tural, on actuen 
putxineŀlis de tot 
el món. Aquest 
juny Rumbau hi 
reprendrà el seu 
espectacle A 
mans plenes. 

L’ATZAR
Fugint del 
franquisme, 
Rumbau i la seva 
dona, Mariona 
Masgrau, van 
anar a Portugal, 
just després de 
la Revolució dels 
Clavells. Van 
aprendre l’ofici 
acompanyant 
l’exèrcit, que 
anava per les 
zones rurals 
explicant què era 
la democràcia. 

ELS PUTXINEL·LIS 
SÓN PETITS 
DENOMINADORS 
COMUNS EUROPEUS 
QUE REFLECTEIXEN 
UNS ARQUETIPS DE 
LLIBERTAT I VITALITAT”
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