
De paper, fusta, plàstic, fil, goma 
espuma... bonics o espantosos, 
amb formes humanes o sobrena-
turals. Els titelles es poden fabri-
car amb materials molt diversos i 
les seves formes i mides varien, pe-
rò tots ofereixen infinitat de pos-
sibilitats, tantes com els personat-
ges als quals donen vida. Tot i que 
solen associar-se al món infantil, 
també hi ha espectacles de titelles 
creats per a adults. «Els titelles no 
són només per a nens», reivindica 
Fernando Paniagua, coordinador 
del programa cultural de l’Ateneu 
Popular 9 Barris.
 En aquell espai s’hi celebra ca-
da primavera Ròmbic, un festival 
que, des de fa tres anys, s’ha con-
vertit en un referent a Nou Barris 
i a Barcelona. «No existeix un festi-
val similar on es facin titelles per a 
adults», lamenta Panigua.

L’obscenitat

Encara que l’esdeveniment no es-
tà pensat per a menors pel contin-
gut eròtic d’algunes escenes, per 
la complexitat de certs missatges i 
perquè comença a les vuit del ves-
pre, els organitzadors del Ròmbic 
aposten per trencar aquesta dico-
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Titelles, però només per a adults
El festival Ròmbic surt a escena amb el seu erotisme cada primavera a l’Ateneu Popular

tomia. «És molt més obscè veure 
com un polític roba milions que as-
sistir a un espectacle explícitament 
sexual», matisa Paniagua.
 La música, un llenguatge satí-
ric i una il·luminació tènue contri-
bueixen a crear un ambient idoni 
per a l’espectacle de titelles, que sol 

NOU BARRIS

33 Una escena de l’obra ‘Los sueños de Leonor’, representada el 7 d’abril passat a Nou Barris. 
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Districtes
de la primera edició, observa amb 
atenció cada moviment de la pe-
tita Leonor, protagonista de l’es-
pectacle, a qui s’apareix la mort, re-
presentada per un titella de grans 
dimensions i una caracterització 
còmica, més pròpia d’una artista 
flamenca, que li dona un toc diver-
tit i irònic. «Els titelles per a adults 
et tornen a la infància, però tenen 
un punt picant», afirma Tolós, que 
destaca «el gran treball i la dedica-
ció d’un espectacle en viu i amb 
música».
 Amb l’Ateneu Popular 9 Barris, 
l’Associació Titellaire de Roquetes 
organitza el Ròmbic. El seu nom va 
sorgir dels rombes que anunciaven 
a TVE el contingut per a adults. El 
festival, que ha celebrat la seva ter-
cera edició, ajuda a dinamitzar el 
barri de Roquetes. «És important 
descentralitzar l’oferta cultural de 
Barcelona», destaca Josep Antoni 
Ruiz, coordinador de l’entitat.

Metàfora de l’ésser humà

Per a Andrea Lorenzetti, titellaire, 
més enllà de la costosa feina de fa-
bricació i del maneig d’un titella, 
el  repte és dotar-lo de vida. «El que 
és difícil és donar un contingut a 
aquells titelles, metàfora de l’ésser 
humà», diu Lorenzetti.
 Aquesta artista pensa que el pro-
blema dels titelles per a adults no 
radica en la falta de públic, sinó en 
els pocs espais destinats a aquest 
tipus d’espectacles, que s’acaben 
fent en bars i centres cívics, llevat 
del festival Ròmbic, que es va cele-
brar el 7 i el 8 d’abril. Es van repre-
sentar les obres Los sueños de Leonor i 
Poemes visuals. I fins i tot hi va haver 
peep show, de ninots és clar. H

Les companyies 
lamenten la falta 
d’espais per a 
obres de titelles 
per a grans

vehicular reivindicacions de tipus 
polític, sexual o d’una altra índo-
le. «Amb els titelles s’expressen co-
ses que amb altres formats no es po-
dria», destaca Lara Epp, artista ale-
manya d’un taller de titelles.
 Marta Tolós, enginyera de Tele-
comunicacions fidel al Ròmbic des 
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SANTS-MONTJUÏC q Ibi Dan, 62 
anys, jubilada, al carrer de Blai del Poble 
Sec. «Soc hongaresa, però he viscut la 
major part de la meva vida a Austràlia, 
Nova Zelanda i els Estats Units. 
Finalment vaig venir a Espanya, que em 
recorda el meu país. Aquí són molt 
amables i la idea de família és molt 
present en la societat. Tinc dos fills i dos 
nets a Los Angeles i, quan treballava, 
tenia un restaurant. Utilitzo aquest 
carret perquè és còmode per 
transportar-hi les coses. Visc al Poble-
sec, tinc una casabonica i sovint surto a 
passejar amb Charlie, el gos de la meva 
filla que cuido quan ella no hi és. 
M’agrada aquest barri perquè hi ha 
moltes fruiteries i botigues de llegums».
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«AL POBLE-SEC HI HA 
MOLTES FRUITERIES 
I BOTIGUES DE 
LLEGUMS»
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