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Una companyia palestina relata amb titelles els problemes del seu país 

• El Festival Entrecultures mostra obres de gran càrrega política i social

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER, TORTOSA

El teatre de titelles i objectes va ser ahir el gran protagonista de la tercera jornada del festival
Entrecultures de Tortosa. Una gran ovació i una emoció continguda van saludar el final de la
representació del Tantoura Puppet Theatre de Palestina, que va oferir una atractiva funció i sense
solució de continuïtat un vídeo que mostrava les dificultats que pateix la companyia en l'actual situació
política.

Nidal al-Khatib, director de la companyia, i Ramzi al-Jubeh exerceixen d'actors i de manipuladors en
l'obra representada darrere d'una paret que representa el mur que separa Palestina d'Israel. Amb titelles
i objectes expliquen en 24 minuts 24 hores de vida del seu país, "perquè se sàpiga què hi passa".

Titelles de guant, objectes i una esplèndida banda sonora serveixen per mostrar, des de la ironia i un
humor crític, les dificultats per viure d'un ciutadà corrent. Són breus escenes en què, com poques
vegades s'ha vist, el món dels titelles i dels objectes té una utilització marcadament política.
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Els espectadors van omplir de gom a gom l'Auditori i van aplaudir diversos moments de la
representació. Després de l'última escena es va iniciar la projecció d'un vídeo desenvolupat en cinc
escenes i rodat entre l'agost i l'octubre del 2004. Veiem en blanc i negre com treballa el director del
Tantoura Puppet, els problemes que té per poder desplaçar-se d'una ciutat a una altra per actuar,
l'actitud dels soldats sirians davant aquesta mena de manifestació i algunes accions policials produïdes
al mig del carrer. El vídeo uneix plans de titelles amb escenes reals de desolació, crits i guerra, i el
resultat és un document excepcional.

L'última funció de divendres també va comptar amb una lectura social i política. La companyia del
Marroc Theatre Aquarium va representar Chaka'ik anou'aman, de Baixir Kamari. Es tracta d'un text tan
senzill com compromès, representat en clau de farsa, creat per impulsar el nou codi de la família en
defensa dels drets de la dona, proclamat al Parlament de Rabat a finals del 2003. Una representació
molt justa en els seus aspectes tècnics i també pel que fa a la interpretació, però plena d'abast social.
L'obra, feta en directe a peu d'escenari, s'estructura en diverses escenes que estan centrades en dones
de diferents classes socials. El text original es llegeix al Marroc com una aposta per un canvi social a
favor de la dona. 
Al-Khatib i Al-Jubeh preparen la funció de titelles darrere del mur.
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