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33 El pistoler de còmic creat per Calpurnio, en versió teatral.

El pistoler Cuttlas salta
del còmic als escenaris

TEATRE 3 ADAPTACIÓ

b

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

El personatge de
Calpurnio protagonitza
una obra al festival
Gest d’Esparreguera

C
uttlas ha passat a les tres
dimensions. El personatge
de còmic creat per Calpur-
nio fa més de 20 anys pro-

tagonitza Cuttlas. Anatomia d’un pisto-
ler, que aquesta nit es presenta a Es-
parreguera en el marc de la mostra
d’arts gestuals i del moviment Gest.
El cowboy minimalista, la seva nòvia
Mabel, el seu amic Jim, el malvat
Jack i els indis pul.lulen per aquesta
adaptació que fusiona el teatre de ti-
telles amb ombres, música en direc-
te i projeccions.

«Des de fora, sembla molt senzill
construir el ninot de Cuttlas –expli-
ca Sergio Pons (Lleida, 1975), que va
concebre la idea i va fundar la plata-
forma de creació Produccions Essen-

cials per portar-la a terme–. ¿Són
quatre pals, no? Doncs no és gens
fàcil de fer. Vam trigar més d’un any
a convertir-lo en ninot. L’esquelet
està fet amb 19 materials diferents:
filferros, imants, molles... El resultat
sembla senzill, però arribar a aques-
ta senzillesa costa molt».

Els ha quedat tan bé que el perso-
natge ha pres vida i a cada funció hi
poden aparèixer gags inesperats.
«Els ninots tenen personalitat i opi-
nen, diuen i fan coses que mai
hauríem imaginat; nosaltres només
els aguantem. És la màgia del teatre
de titelles: les coses inanimades van
adquirint vida, una cosa que no té el
teatre de text».

L’obra està dirigida per Lluís
Graells (director del Festival de Mim
i Teatre Gestual Cos) i en escena hi

ha quatre actors manipuladors. La
música en directe va a càrrec de Jo-
sep Maria Baldomà, multiinstru-
mentista i col.laborador de bandes
com Love of Lesbian i Sidonie. Cuttlas
es va estrenar a principis d’any a Ter-
rassa, va rebre el premi de la premsa
i l’ovació del públic en el festival
Kontrapunkt de Polònia, i l’11 de de-
sembre arribarà al teatre del Raval
de Barcelona.

NOUS PÚBLICS / «Aquí el teatre d’ob-
jectes es considera destinat als nens,
però fora d’Espanya està de moda
–assegura Sergio Pons–. Al ser Cut-
tlas un personatge conegut, ens per-
metrà difondre el teatre d’objectes
entre un públic més ampli. Encara
que és un gènere poc conegut, quan
el veus et converteixes immedita-
ment en un devot».

La quarta edició del festival Gest
d’Esparreguera, que aposta pels
nous llenguatges escènics i les com-
panyies joves, ofereix fins diumenge
espectacles de dansa, clown, mim,
circ i teatre de carrer. H

b «Sembla senzill,
però l’esquelet
està fet amb 19
materials diferents»

Bilbao q El Guggenheim de Bilbao
exhibirà fins al 18 de gener una
mostra dels fons artístics
acumulats pels emperadors
d’Àustria i dipositats al Museu
d’Història de l’Art de
Viena-Kunsthistorisches.
L’exposició es compon de 73
pintures i 124 escultures i objectes
decoratius que inclouen des de
l’art dels faraons egipcis fins a la
pintura religiosa del Barroc i el
Renaixement. Entre els quadros,
n’hi ha alguns de firmats per
Velázquez i Tiziano.

EFE / LUIS TEJIDO

EL GUGGENHEIM
MOSTRA ELS
FONS DE VIENA


