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La rebel·lió dels objectes

El millor tesatre visual i de titelles, a Barcelona

Ramon Oliver

16è FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRE VISUAL I DE TITELLES DE BARCELONA DIVERSOS CREADORS I
ESPAIS. DEL 19 AL 28/11. INFORMACIÓ: WWW.DIBA.ES/FESTIVALTITELLESBCN I Tlf. 93 227 39 20. VENDA
D'ENTRADES AL TELENTRADA. TLF. 902 10 12 12.

Creieu que es pot deIxar en mans d'un parell de titelles una delicada operació a cor obert? Si teniu
estòmac per comprovar que es pot fera amb un Bistourí i humor, només cal que us apropeu al quiròfan
instal.lat a I'atri de l'lnstitut del Teatre (del 25 al 27/11; € 6 euros; 18.15, 19.15, 20.15 i 21.15 h). Que
l'Ajuntament declara Barcelona ciutat antitaurina? Doncs a l'Espai Lliure no creuen i es munten una
cursa de braus (Toreig de saló, 19/11; € 15 euros; 21.30 h) en la qual, això sí, els toros els haureu de
posar amb la imaginació. Voleu veure com el World Trade Center es torna a enfonsar i sense ajut de
cap tecnologia digital, només amb una mica de bricolatge i cartró? L'home amb cinc dits (Teatre Ovidi
Montllor, 25 i 26/11; € 15 euros; 21.30 h) recrearà aquest moment. I que fa que en pocs dies (del 18 al
28/11) passessin per Barcelona unes propostes tan originals? Doncs un festival ja emblemàtic que va
començar dedicant-se a les titelles i que, a poc a poc, ha anat incorporant totes les formes de fer teatre
recolzades en l´objecte i els mitjans audiovisuals. I que fa setze anys que demostra que això de les
titelles no és cosa de nens, encara que a ells els han reservat també uns quants muntatges ben
lIaminers.

De monstres i monstres: Uns poden despertar tendresa, com ara la criatura del doctor que volia ser
Déu (Re: Frankestein, 19 i 20/11; Teatre Ovidi Montllor; € 15 euros; dv., 19.30 h; ds., 21 h). Els altres,
gens ni mica, precisament perquè els seus horrors no pertanyen al camp de la ficció: esteu preparats
per trobar-vos cara a cara amb una titella de Hitler de mida natural? (Schicklgruber, alias Adolf Hitler,
Teatre Ovidi Montllor; 21 i 22/11; € 15 eurus; dg., 19 h; dI., 20.30 h). Rere els monstres, Nevile Tranter,
un mestre alhora de barrejar a I'escenari alta tecnologia i trucs quasi decimonònics, i de fer aparèixer els
nostres fantasmes i els nostres temors més personals.

El príncep també somia: Arriba d'Ucraïna, se'n parla com d'un nou geni dels escenaris (amb mestres
com Vasiliev, tampoc és estrany) i ens presenta un Hamlet que és quasi com una sessió de psiconàlisi
del príncep feta realitat i convertida en projeccions oníriques per les quals es passegen fins a 34 actors
de carn i ossos. Anoteu bé el nom d'Andriy Zholdak, és dels que donen la campanada (Mercat de les
Flors, 24/11; € 11 eurus; 20 h).

Amb cognoms com aquest...: Victoria Chaplin no ha necessitat mai agafar-se a I'ombra d'un pare
genial per deixar al.lucinat el públic amb el seu Magic Cirque Invisible. Ara, la seva filla Aurelia ens
demostra com, en aquesta família, el talent i la fantasia són hereditaris (L 'Oratorio d'Aurelia, Mercat de
les Flors; 26 i 27/11; €15 eurus; 21 h).

Inclassificables
A més de projeccions cinematogràfiques i instal.lacions, al Festival també hi ha lIoc per desfermar els
vostres més baixos instints voyeuristes. A Le jardin (Espai Lliure; 21 i 22/11; € 15 euros; 19 i 21 h) podreu
ficar el nas (mitjançant una pel·lícula) a una discoteca africana de Brussel.les i, després, veure com un
septuagenari mig nu es converteix en conillet en un jardí coreogràfic. I, al cap de quatre minuts d' It's
your film (Plató de I'IT; del 24 al 26/11; € 2 euros; de 12 a 15 h i de 18 a 21 h), mirar pel forat del pany i
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trabar-vos a I'altra banda una confessió criminal que us deixarà bocabadats: pero com dimonis s'ho han
fet, els anglesos d'Stan's Café?

RIP: Ningú no ha tornat de I'altre barri per confirmar-nos si és veritat que en el moment del traspàs la
vida et passa pel cap com si fos una pel.lícula. Però això no obsta perquè la Compagnia les
Cambrioleurs converteixi aquest moment en un joc de projeccions amb més calidoscopis dels que
apareixen a I'òpera Gaudí (Ou le lapin me tuera), Espai Lliure; 24 i 25/11; €8 euros; 19 i 21 h.

Le Jardin
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