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Eldegàdels titellaires

E
l degà dels titellaires
d’Espanya, Sebastià
Vergés i Cadena, va
morir diumenge als

85 anys d’edat després d’una
llargamalaltia, segons ha infor-
mat la federació espanyola de
laUnió Internacional de laMa-
rioneta (UnimaEspanya).Mes-
tre demolts dels titellaires actu-
als, Sebastià Vergés, nascut a
Barcelona el 1929, va aprendre
la professió del seu pare. I ha
deixat en el seu fill Sebastià
Vergés Martínez la saviesa so-
bre l’art de les marionetes acu-
mulada durant tres generaci-
ons de la mateixa família.
I és que l’iniciador de la saga

familiar de titellaires va ser Se-
bastià Vergés i Prats (1900-
1974), que des de molt petit va
sentir una gran afició pel món
de lesmarionetes gràcies al seu
cosí, Joan Palou, de manera
que amb només deu anys es
converteix en aprenent de tite-
llaire amb Jaume Anglès, que
l’entroncaria amb l’escola clàs-
sica. Va debutar amb tan sols 13
anys al Tibidabo, i aviat va fun-
dar una companyia pròpia a la
qual es van afegir el seu germà
Antoni i també la seva dona
Isabel Cadena. I més tard els
seus fills Sebastià –mort ara– i
Martí. Era una època en què
s’actuava molt en cafès i casi-
nos, en català i per a adults. Les
històries d’amos i criats eren
molt populars en el context de
guerra de classes d’inicis del se-
gle XX. Després de la Guerra
Civil, els titelles quedarien obli-
gadament reduïts al públic in-
fantil i això suposaria canviar
tot el repertori d’espectacles.
El fill del fundador de la sa-

ga, l’ara desaparegut Sebastià
Vergés i Cadena, als nou anys
ja es posava unes sabates amb
alces per arribar a la finestra
del teatret del seu pare. Amb
ell actuaria a Els Quatre Gats,
als festivals que l’ajuntament
organitzava al Poble Espanyol
o, durant 15 anys, entre 1949 i
1964, a la terrassa dels popu-
lars magatzems barcelonins
Can Jorba, al Portal de l’Àngel.
També al SalónRosa o la Cúpu-
la del Coliseum. Seria cap al
1960 quan Vergés i Cadena
prendria més protagonisme, i
al costat de la seva família pro-
tagonitzaria entre 1959 i 1961

28 programes televisius amb ti-
telles de guant des dels estudis
deMiramar. Gràcies a la televi-
sió es popularitzaria arreu el
personatge de Panxito, el cui-
ner negre que ell mateix havia
inventat l’any 1947. Considerat

un manipulador elegant i sobri
de lesmarionetes, segons els es-
pecialistes Vergés i Cadena era
especialment bo en les escenes
de balls, potser perquè ell tam-
bé era un bon ballarí.
Quan el seu fill, Sebastià Ver-

gés iMartínez, va reactivar i va

refundar la companyia famili-
ar amitjan anys setanta, va tor-
nar a posar-se al capdavant
dels teatrets al costat dels seus
dos fills, la seva dona i les seves
dues nores. L’any 1984 pare i
fill van recuperar l’obra clàssi-
ca Festa Major o la Murga dels
ben fets al teatre Romea dins
del VI Festival de Titelles de
Barcelona.
Malgrat la desaparició de

Sebastià Vergés i Cadena, la
companyia fundada a comen-
çaments del segle XX conti-
nua activa, dirigida ara pel seu
fill i amb dues vies bàsiques de
treball: d’una banda, la
recuperació dels personatges i
tècniques més clàssiques i
tradicionals. I, d’altra banda,
intentar trobar aires inno-
vadors en aquestamodalitat ar-
tística, sempre mantenint la
tècnica del titella tradicional
català. / Redacció

El guia del reporter
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Q
uan un reporter mor
en un lloc de conflic-
te, sovint amb ell sol
caure un intèrpret, un
xofer, algú que el guia

a canvi d’un salari i de vegades, a
més, per propi interès. I quan es
dóna la notícia de lamort del pe-
riodista, massa vegades la
d’aquesta persona és tan sols
una nota afegida, sense nom ni
rostre.
Amb el fotògraf italià Andrea

Rocchelli –de trenta anys, pare
d’una nena petita– va morir el
darrer dia 24 Andrei Mirónov, el
seu traductor. El fotògraf francès
William Roguelon, que compar-
tia cotxe amb ells, va re-
sultar ferit a les cames.
Es trobaven a l’est
d’Ucraïna, a la carretera
entre Sloviansk i Andréie-
vka, focus dels enfronta-
ments entre els rebels
prorussos i l’exèrcit ucraï-
nès. Aquell dia, vigília de
les eleccions, la zona es
va escalfar i sobre el punt
en què es trobaven els pe-
riodistes van caure dese-
nes de granades de mor-
ter, segons va relatar Ro-
guelon.
El traductor en aquest

cas era més que això. An-
drei Mirónov, de seixan-
ta anys, que parlava diver-
sos idiomes, va ser unper-
sonatge singular en el re-
duït cercle rus dels defen-
sors dels drets humans.
Si a Rússia aquest afany
no és tasca fàcil, encara
ho és més actuar tot sol.
La història pública de

Mirónov comença l’any
1985, quan és detingut
per la distribució de sa-
misdats (escrits que es copia-
ven i es difonien clandestina-
ment a l’URSS); el 1986 el tribu-
nal suprem de la república rus-
sa d’Udmúrtia el condemna per
“agitació antisoviètica i propa-
ganda” a quatre anys en un
camp de treball, però el febrer
del 1987 surt en llibertat gràcies
a la declarada perestroika de
Mikhaïl Gorbatxov. Havia in-
vertit el seu temps a la presó a
estudiar italià.
El 1988 s’uneix a Memorial,

l’organització acabada de crear
perAndrei Sàkharov, que es dedi-
ca en principi a investigar i recu-
perar la memòria de les víctimes

de la repressió soviètica. PeròMi-
rónov no s’afegeix a cap dels
seus programes sinó que segueix
el seu propi. La primera guerra
de Txetxènia (1994-1996) centra
els seus esforços; s’ocupa de de-
nunciar el patiment dels civils i
de recaptar fons per ajudar les
víctimes i les seves famílies. Viat-
jarà moltes vegades a Txetxènia,
durant la primera i també la sego-
na guerra (1999-2009).
Una de les principals activitats

d’Andrei Mirónov era ajudar
com a intèrpret activistes de
drets humans, polítics i periodis-
tes estrangers, i portar-los allà
on no podien arribar sols. El

2008 va rebre el premi Pierre Si-
mon, del Govern francès.
Cinc dies abans de la seva

mort, Mirónov i Andy Rocchelli
havien publicat un reportatge so-
bre una família de Sloviansk atra-
pada sota el foc creuat, aNovaya
Gazeta, on va escriure, fins que
va morir assassinada Anna Po-
litkóvskaia. Segons SvetlanaGàn-
nuixkina, amiga i col·lega en la
defensa dels drets humans, An-
drei Mirónov tenia “una ànima
neta comel cristall, un sentit il·li-
mitat de la justícia, una increïble
bondat, i fe en la bondat”. I esti-
mava l’italià.
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