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Ser o no ser teatre visual

Ahir es va tancar el 16è Festival Internacional de Teatre Visual i de Titelles de Barcelona

Cesc Martínez

La companyia TOF Theatre va representar 'Bistouri', una intervenció quirúrgica demencial al Llop
per rescatar la Caputxeta

Durant una setmana llarga, les companyies programades pel Festival de Titelles han posat en
escena punts de vista diferents sobre què és això del teatre visual.
La denominació pot quedar ampla, però també pot tenir un sentit estricte, com en el cas de L'oratorio
d'Aurélia, de Victoria Chaplin amb la col·laboració de la seva filla, Aurélia Thierée. Aquest era
l'espectacle central i un dels que havia despertat més expectació: divendres a la nit, el Mercat de les
Flors estava gairebé ple, i dissabte es van esgotar les entrades.

Aquest oratori és el marc on passen un seguit de quadres escènics encadenats, amb un mínim fil
conductor, fent servir tècniques de l'il·lusionisme i amb incursions al circ, sense acabar de completar,
però, cap número circense. Es tractava d'una obra purament estètica i amb una sensibilitat de vellut
vermell, i construïda a la manera de la poesia escènica, concreta.

Més enllà de denominacions, hi havia l'espectacle Ambrossia, de Pep Bou, que s'expressa amb aquest
seu llenguatge en què l'objecte teatral és l'aire. Força públic de totes les edats per veure aquesta obra
carregada de veritat: dos personatges es mouen damunt l'escenari (el mateix Bou i Luis Beviá) creant
situacions còmiques i poètiques al mateix temps, i despertant la tensió de veure si la propera bombolla
sortirà bé o no.

També les ombres formen part del Festival de Teatre Visual i de Titelles. En l'última producció de La
cònica/Lacònica, Las aventuras de la extraña pasajera en: de una habitación a otra, la llum i la foscor es
projecten en diversos plans més per estimular emocions que no pas per argumentar significats únics.

Quant al teatre d'objectes, s'han pogut veure propostes tan diverses com les de les barcelonines
Trastam, amb Les coses de la vida, tot de situacions protagonitzades per objectes d'ús quotidià, i
Polichineur de Tiroirs, de la Compagnie des Chemins de Terre (Bèlgica). Stephane Georis, caracteritzat
com a professor de filosofia suec, explica de manera còmica la història del pensament traient petits
objectes d'una calaixera. I sap enganxar el públic: arriba al punt d'haver de recordar, davant l'estriptis
d'una "plàtana", que en realitat només es tracta d'això: d'una fruita.

Davant l'Institut del Teatre, la companyia TOF Theatre havia muntat un hospital de campanya, on es
representava Bistouri, una intervenció quirúrgica demencial al Llop per rescatar la Caputxeta. A l'altra
banda d'aquesta dissecció dels contes per a nens, la companyia Pa Sucat ha estat representant
l'espectacle infantil En Tòfol a la ciutat gairebé cada dia del festival, una proposta molt acurada pel que
fa al llenguatge i a les formes.

I per acabar de fer variat el programa, hi havia dos microespectacles que res tenien a veure amb els
titelles i molt poc amb les manifestacions de teatre visual d'altres que han passat per aquest festival. En
el primer, Love turn, de Lawine Torrèn, les tres persones que com a màxim podien assistir a cada funció
pujaven al seient de darrere d'un cotxe on una parella discutia (el millor: la conducció de cornut
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emprenyat); en el segon cas, It's your film, de Stan's Café, l'únic espectador seia en una mena de
fotomaton per veure una imitació de pel·lícula feta amb projeccions i efectes de mirall.

Han estat deu dies en què hi ha hagut, en definitiva, propostes de tota mena i un bon ventall de
tècniques de manipulació en els diferents espectacles. I encara que l'organització consideri que quant a
públic ha anat molt bé -i realment les sales de teatre s'omplien bastant-, no deixava de semblar que tot
plegat quedava una mica en família. uriós si més no en un festival que té més de trenta anys d'història.

Els titelles de tija de Pa Sucat van participar en el certamen
Jordi Soteras
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