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marioneta oón actors sense anima. L'essenciaIjtelIa
tot ésser vivent la reben a estones de
part del seu manipulador. I, flavors, El ninot, que s'ha
adquirebcen un do que, de fet, els és
alie. Quan així passa, se n'apoderenS 1iutxinel'li.erpetuat des deis origens
d'una manera aferrissada i xuclen la
personalitat de l'humà que els dóna la arcaics, ha escenificat la

vida momentàniament. "T'absorbeixen, t'exi-
geixen, et buides per donar-los-ho tot", explica ondallesca popular ¡ avui
Víctor Suáñez, titellaire del Teatre Tantaran-

de Barcelona. "S'estableix voluciona amb la tide segle.tana una relació
d'amor i odi", perque en saludar, tot i conscient S'emparenta amb elsque són ninots, el públic segueix més pendent
d'ells que de l'actor que els dóna la vida. més insàlitsEncasquetar un barret de feltre o una cabellera per
de llana violeta pot condicionar la relació que el onvertirse en unmanipulador iniciï amb el ninot. La majoria de
titellaires construeixen els seus propis objectes i 1bjectesersonatge amb solvencia
se senten identificats amb uns més que no pas
amb altres. Fins i tot si depassen la forma hu- damunt d'un escenari. L'llè
mana més comú i s'endinsen en el particular
àmbit dels signes. Festival Internacional de

"S'engega un treball d'investigació, de les pos-
sibilitats que una Y es converteiaci en una dansa- de Titelles torna a
rina rítmica." Jordi Bertran acaba d'idear un es-

mplir Barcelona, entre elspectacle amb lletres d'espuma en homenatge a

Joan Brossa, malgrat que la tècnica que domina ¡es lii 20 d'aquest mes, d'unés la marioneta de fil. Als personatges de fusta 1eatremoguts per fis "se'ls dona forma i caràcter, i s'ha eatre poc conegut,de respectar molt el seu moviment".
Titella ho és avui qualsevol objecte que es doti njustament associat ald'animació, amb una aparença creIble, i que

pugui participar d'un argument amb forma d'es- úblic infantil
A 1 II...... .-L1 v-v
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diari entre l'actor que manipula i el públic s'ha re -

lacionat amb les tendencies artístiques més pun-

teres. "Ha sofcrt un desenvolupament artIstic
que ha permes al teatre de marionetes renéixer a
partir de tecniques noves", opina Toni Rumbau,
membre de la companyia de marionctes La Fan-

farra i responsable del Teatre Malic de Barce-
lona. "El més bonic de la marioneta és que té unes
arrels arcaiques, aihora emparentades amb les
avantguardes artístiques."

De totes les nacionalitats
El Festival Internacional de Teatre de Titelles de
Barcelona acollirà de i'll al 20 de novembre al-
gunes de les expressions més representatives
d'arreu. Els dos teatres de l'Institut, el Malle, el
Tantarantana, la sala Artcnbrut, el Centre CIvic
Pati Llimona i la Fundació Miró seran àmbits
per a l'escenificació amb objectes. Alemanya,
Brasil, França, Itália, Catalunya, República
Txeca, Belgica, Anglaterra i País Base són els re-

presentants d'aquesta ha edició bianual.
Una cafetera ben empolainada o unes mans

flues envoltades de l'escenografia adient poden
ser titelles avui. Objectes animats que represen
ten una evolució cíe la tradicional forma humana,
mimetitzada de l'actor viu. El terme Teatre
d'Objectes engloba amb més precisió els espec-
taeles que es fan amb titelles i derivats. Un exem-
pIe és ElBufajbcs, de la companyia catalana Nes-

sun Dorma, escenificat amb personatgcs lets
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A l'esquerra ¡ a baix, el
Pep Bou deJordi Bertran,
que apareix amb elsseus
tltellesa les pagines
anterlors. A l'esquerra,
Teja Moneri elstltelles
del muntatge Que n'ets
debèstia. Adalt, Nessun
Dorma ¡ els personatges
d'Elbufafocs

amb estris de cuina. La força d'aquest conte passa
pel sedas de la imaginació, requisit en un mun-
tatge adreçat a públic infantil. "Per als adults hi
ha d'haver una major implicació tècnica", valora
un titellaire professional; "si hi ha magia, és la
magia de la tècnica".

Molt més que nens
El clixé que arrosseguen els titelles és que són un
producte dirigit a públic infantil o familiar. Els
objectes s'associen als nens. Peró aquest ilast és
contemporani. Als segles xvn i xvirr, Europa
disposava de luxosos teatrets privats de marione-

tes de fil. L'Anglaterra elisabetiana és rica en re-
ferents de titelles, i la gran tradició de marioneta
de fil es conserva als pobles industrials del nord
d'Europa. Txecoslovaquia, per exemple, cori-

servava corn aTeatre Nacional el de marionetes.
El bunraku (teatre de titelles japones) és art

dramatic amb una especialització considerable
dels rnanipuladors, i amb textos literaris escrits
expressament.

Lapu/cine/la italiana, elpo/ichinelle ¡ el guinyol
francesos, el titella català, el don GristóbalPolichi-
ne/a portugues, elpunch angles, lapetruixka russa
o el kasperlalemany remeten a una riquesa de tra-

dició a Occident. Les ombres i hunraku.r orientals
i les expressions africanes i australianes comple-
ten una expressió artística quasi mundial.
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Captar l'atenció del públic adult és el proposit
deis titellaires avui. Una intenció que, almenys a
Espanya, és un repte. Assolir la mitjana de 150
espectadors pendents de titeiles passa per oferir
arguments i personatges vigents. "Hem de de-
mostrar dia a dia que es tracta d'un art major",
considera la titellaire Teja Moner; "potser si vm-
guessin més crItics especialitzats, els espectacies
pujarien de nivel". La manca d'atenció de la crí-
tica és una paradoxa del teatre de titelles.

Els indivjdus fets titeila evolucionen amb els
temps, i alguns s'inspiren en models de càmic,
corn el Makoki del barceloní Pepe Otal. Els es-

pais que acuilen marionetes de petit format
tarnbé es renoven i són frequents en locals noc-

turns, a la recerca d'un public nou. "La identjfi-

cació amb públic infantil és un error deis titellai -

res, de plantejament de dramaturgia", sentencia
Joan Baixas, professor de titelles de l'Institut del
Teatre de Barcelona i codirector del Festival; "si
són espectacles bons, frmncionen".

Ni un duro, perñjunts
"No se'ns ¿onsidera corn un coFlectiu professio-
nal, no es compta amb nosaltres. Potser perqué
no estem prou cohesionats, o no insistim prou."
Bici Porcel, secretan de la federació catalana
d'Unima (Unió Internacional de Marionetes),
voi ser realista quan explica la contInua denega-

ció de subvencions. Les han dernanades a Cul-
tura i a Benestar Social -amb competencia sobre
l'associacionisrne- de la Generalitat de Cata-

lunya. "I aixo que eren petites soilicituds per a
infraestructura... No tenirn seu prbpia a
Barcelona, i la secretaria és al meu domicili parti-
cular."

Uns 50 socis aporten
-

la quota de 6.000 ptes.
l'any que configura el
pressupost d'Unima-
Catalunya. Al País Va- ,5I
lencià, per exemple,
Unima té suport de la
Diputació. Maigrat la - -.

diferencia, "els objec- 4j
tius els aconseguim ba-

-

tant, perque l'associacio
es molt viva, amb gent i:.i;-- -

jove molt involucrada".
Aquest entusiasme va
permetre, el seternbre

______

de 1993, organitzar una
festa a les Cotxeres de Sants de Barcelona amub
1'actuació de 23 companyies, de la qual en van
sortir els fons per a dues expedicions huma-
nitàries. Titelles per la Pau va estar el novernbrc
del 1993 a Croacia i eljuliol del 1994 a Monte-
negro. L'ajut institucional va ser el local, cedit
per l'Ajuntarnent de Barcelona.

La xarxa internacional d'Unima potencia la
col1aboració entre companyies a través d'oficines
als EUA, Cuba, Tailandia, Xina,Japó, Turquia i
molts punts d'Europa. Aquests contactes propi-
cien actuacions deis catalans arreu: "Som més
apreciats fora de Catalunya que aquí -es lamenta

A dalt, titefla de Jordi
Bertran. A la dreta,
marionetes del grup
Tantarantana, al qual
pertanyen Suáez I
Alvarez, que apareixen
ala imatgede baixde
tot. Sota aquestes

1 linies, Ferran Albiol, de
titelles Babi
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Biel Porcel-, tenim una projecció internacional
fortíssima." De les 40 companyies professionals
que Porcel comptabilitza a Catalunya, la majoria
han actuat a l'estranger, sempre amb recursos
propis i subvencions més que improbables.

Farts de veure's exclosos de les programacions
oficials, alguns titellaires han optat per obrir sala
propia (Teatre Tantarantana i Teatre Malic, de
Barcelona). Es dóna el cas de companyies que
han adaptat el propi taller corn a escenari, corn els
veterans Marduix Titelles a Sant Esteve de Pa-.
lautordera. I el de cornpanyies bastides a partir
del suport institucional, corn el Centre de Tite-

lles de Lleida, fundat l'any 1986 en un espai cedit
per la Diputació local, i pendent d'instaHar-se en
un antic convent de monges de la ciutat.

Del que es queixen molts titellaires és d'un
tracte diferenciat. La dansa contemporània cata-

lana "esta protegida i s'obhga a programar als lo-
cals concertats", en paraules de Teja Moner, "no
corn passa amb d'altres disciplines igual de
dignes i exportables".

Ells segueixen movent els fils de les seves
marionetes, corn un símil deis fis de la vida. Pera
sernblen abocats a ser condicionats per d'altres
fils superiors.
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XIè Festival Internacional de Tite/les

PERSONAJES DE CARTÓN
CON ALMA DE POETA

Cien funciones, veintinueve espectáculos, veinticinco compaii'as y una exposición

animarán el XIè Festival Internacional de Teatre de Titelles de Barcelona
Li

TEXTO DE J. A. BENACH

bjetos y muñecos: tí-
teres de guante y ma-

ionetas de hilo o vara: un bes-

jano fascinante y recortables
nisteriosamente animados:
ombras chinescas y la magia de
a cámara negra: es el reino del
nicro-teatro, policromo, poéti-

:o. caudaloso... Dentro del am-

)lio espectro de las artes del es-

)ectáculo. ningún género ha al-
anzado una condición tan
,olifacética como el que mos-
rará. dentro de unos días -del
11 al 20 de este mes- el XIé Fes-

ival Internacional de Teatre de
fitelles de Barcelona.

Desde luego, el título de la
onvocatoria no refleja, ni mu-

tho menos, la extraordinaria
variedad de productos progra-
nados. Y es que el títere, el "ti-

ella" de guante, que el gran
Ezequiel Vigués. "Didó", elevó

la categoría de arte de multitu-
Jes, es sólo un capítulo más
dentro de una oferta que tiene
nuchos renglones inéditos. El
Festival, resumido en cifras, su-

iere diez jornadas de actividad
trepidante: 29 espectáculos a
cargo de 25 compañías que re-
presentan a 8 países -7 de Euro-

¯ DE IZQUIERDA A DERECHA: "GUSTAF I LA SEVA COLLA" DE ALBRECHT RO-

SER; "DIARI D'UNA CONFUSIÓ" DE ELS AQUILINOS; BABEL BUM" DE XPTO DE

BRASIL Y "L'ARENGADA DIFUNTA DE DARWIN" DE FAULTY OPTIC

pa más Brasil-, 100 funciones
distintas, exposiciones, talleres
y actividades escolares. El epi-
centro de ese terremoto titirite-
ro es el Institut del Teatre, orga-
nizador del certamen, en cuyas
salas de la calle Sant Pere més

Baix habrá más de una sesión
pública por día. Malic. Tanta-

rantana, la Fundació Miró, Ar-
tenbrut y el Pati Llimona son
los otros recintos.

Si notables son las compañías
locales y de auténtica primera

división la aportación foránea,
con las prestigiosas escuelas de
Praga y Stuttgart, hay tres nom-
bres propios que confieren a
esta convocatoria un carácter
especialmente entrañable: Joan
Baixas. e! artifice de Claca Tea-

tre. que tanto influyó en la aper-
tura de nuevos horizontes para
el género: Harry Vernon Tozer.
el maestro indiscutible de todos
los marionetistas de este país y
Josep M. Carbonell, impulsor
inteligente y decisivo del Festi-
val. fallecido en vísperas de la
anterior edición. Baixas está
hoy en el equipo organizador
del certamen. De la obra de To-
zer se exhibe una primera y des-
lumbrante exposición antológi-
ca en el Pati Llimona (Regomir,
3). Y el festival, en fin, con el es-
treno de "Diari d'una confusió"
(Los Aquilinos) que fue el pri-
mer Premi Nacional Josep M.
Carbonell, rinde homenaje a
una personalidad cuya me-
moria se vincula para siempre a
esa manifestación que cada dos
años hace de Barcelona la capi-
tal mundial de un teatro con
personajes de cartón y alma de
poeta.

0 LA VANGUARDIA MAGAZINE
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HARRY V. TOZER, EL MAESTRO
¯ DEL 1 AL 20 DE NOVIEMBRE EN EL CENTRE CIVIC PATI ILIMONA SE CELEB:ARÁ UNA EXPOSICIóN DE MARIONETAS REALIZADAS POR HARRY V. TOZER

VERD". CONSTRUIDA EN 1951 MIDE 50 CM. CONSTRUIDA EN 1944, tilDE 50CM. LA MAR". CONSTRUIDA EN 1955, MIDE 50CM.
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¯ LA BAILARINA HINDÚ ACTÚA EN "L'IDOL ¯ AMBROSIO ACTÚA EM "EL GRAN AMBROSI". ¯ EL BUZO ACTÚA EN "LA SIRENETA I EL FOLLET DE



Gustaf und sein Ensemble', ha sabut prendre amb una aquesta edició aconsegueixi
és una de les moltes pro- gran dignitat el relleu que obrir-se finalment a la ciu -

postes més que suggerents va deixar el seu últim direc- tat. La seva oferta, el rigor
d'un Festival Internacional tor, el malaguanyat Josep de la programació, bé ho
de Titelles de Barcelona que Maria Carbonell. Tant de bo mereixen.

'a,

id



El grup brasiler XPTO participa en el Festival amb lespectacle "Babel Bum (a la foto)
"Coquetel Clown.

p.

Onzena edició del Festival
Internacional de Teatre de

Titelles de Barcelona. Serà

de i'll al 20 de novembre

d'aquest any. Es un gran

esdevenirneñ que arriba

cada dos anys als escenaris

barcelonins, mai prou valorat
en la seva importancia.

Actualment, aquest festival és

un dels pocs esdeveniment

escènics amb projecte artistic

a casa nostra. I probable -

ment és dels únics que ha

mantingut una evolució
coherent al llarg deis anys.

Josep Maria Carbonell, que
va ser director del Festival,

va deixar a la seva mort un

gran huit que el seu succes-

sor ha sabut dissimular amb

el rigor i coherencia de la

prograrnació i de l'esperit de

la mostra.

Albert de la Torre

titelles ¯ Setembre -Octubre 1994 1111111 49



Festival Internacional de Teatre de Titelles

Un gran esdeveniment
amb projecte artistic

48 Ii1I1LI Seteiithrc-Qcttjbrc 1994 ti tell es U



E
l Festival Internacional de Teatre de Titelles
de Barcelona, tindrà iloc en set teatres de la
ciutat entre els dies 11 i 20 de novembre
d'aquest any en la seva onzena edició. En

total hi haurá 100 representacions de 25 companyies,
que oferiran vint-i-nou espectacles diferents, tots ells
d'altíssim nivell . Els espectacles han estat triats per
Alfred Casas, que juntament amb Joan Baixas está al
capdavant del festival.

Sobre 1'edició d'aquest any del festival planará me-

vitablement el record per Josep Maria Carbonell, que
fins a la seva mort va guiar, impulsar i donar el carác-
ter artIstic i humá que n'han fet un gran esdeveniment
a nivell internacional.

No és estrany, doncs, que el nom de Josep Maria
Carboneil hagi entrat amb tots els honors en el teatre

catalá: durant el festival es presentará l'estrena de
Dirari d'una confusió, de la companyia Els Aquilinos,
que ha rebut el premi nacional que porta el nom de
Carbonell i que per primera vegada han atorgat con-

juntament la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Barcelona.

El Teatre Adriá Gual i La Cuina, el Malic, el Tanta-

rantana, la Fundació Miró, Artenbrut i el Centre CIvic
Pati Llimona són els espais en els quals es desevolu-
pará el festival. A part deis espectacles, hi haurá ocasió
de veure l'exposició dedicada a les marionetes de H.V.
Tozer, que ha estat el mestre dels marionetistes cata-

lans. Corn a homenatge a Tozer, molts dels qui han
estat inflults per les seves ensenyances participaran en
el festival amb els seus espectacles i intervenint en
actes públics de diversos sentits. Corn a activitat
paral1ela, també s'oferirà una visió deis diferents siste-

mes d'ensenyament de teatre de titelles a la resta

d'Europa.
Al Teatre Adriá Gual s'hi podrà veure una nodrida

representació d'espectacles internacionals d'Alemanya,
el Brasil, França, Italia, la Gran Bretanya, Belgica i Eus-
kadi, a més de diverses produccions catalanes. Al
Malic, a més de La Fanfarra, hi intervindrá un grup ale-

many. Al Tantarantana, a més de la companyia titular
del teatre hi haurá el Centre de Titelles de Lleida i Tea-

tre de Lloguer, mentre que la Fundació Miró presenta

l'infantil Diplo de L'Estenedor.
A Artenbrut, Els Rocamnora i Jordi Bertran seran els

programats, mentre que el Centre CIvic Pati Llimona
oferirà una mostra d'espectacles ja classics d'algunes
de les companyies catalanes histOriques.

Marionetes i objectes, histories i espectacles plens
d'engmny i sorpresa conformen una gran programació
que será comentada amb més detall en la prOxima edi-

ció d'ESCEHA.

Max Vander Vost, un manipulador d'objectes
que treu música fins d'una regadora.
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FESTIVALS ENTREACTE, setembre/octubre 1994

XIè FESTIVAL INTERNACIONAL
DE TEATRE DE TITELLES
DE BARCELONA
I De I'll al 20 de novembre de 1994

L 'Institut del Teatre
organitza. per onzena
vegada consecutiva. El

Festival Internacional de Titelles
de Barcelona que. sota la direc-
dO deis professors Alfred Ca-
sas i Joan Baixas. ha de tenir
hoc de Fil al 20 de novembre
de 1994 en diferents espais de
la ciutat.

Organització:

Institut del Teatre de la
Diputació de Barcelona amb la
coliaboració de: Departament
de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. Goethe Institut.
Caixa de Catalunya. Institut
Britànic. Institut Frances i Cen-
tre Civic Pati Llimona.

\L,L. £ L) '

I lE FESTt1,
INTERNCION>d.
DETE..TR.E , ;.
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L'equip d'organitzaciú:

Pau Monterde. Josep Sam -

pera. Alfred Casas. Joan
Baixas. Pepa de Gispert. Anna
Pedreira, Xavier Coca. Laura
Conesa i Montserrat Agell

CARACTERÍSTIQUES

ContinuItat del Festival:

Després del buit que "a

deixar la mort sobtada de Josep
M. Carbonell. impulsor d'a -

quest Festival ara conegut i
prestigiat arreu del món gràcies
a la seva gestió. l'Institut del
Teatre manifestá immediatament
el propOsit d'assegurar-e la seva
continultat precisament perquè
eli ja no hi era i amb la ferma
voluntat de mantenir el seu
esperit i prosseguir la feina feta.

El Festival a I'Institut:

Volem donar a conèixer als
professors i alumnes de l'Institut
del Teatre principalment. perO
també serà obert a d'altres
professionals i estudiosos, eis
diferents sistemes d'ensenya-
ment de teatre de titelies impar -

tits per escoles europees.
Espectacles. presentació de
treballs. traducció de textos. han
de servir per mostrar la situació
actual del reatre de titelles i
d'objectes i les diverses formes
d 'ensenyament.

La marioneta
o el teatre de la vida:

D'entre les activitats del Fes-
tival. volem destacar les que
s'inscriuen dins la secció "la
marioneta o el teatre de la vida".
L'eix vertebrador d'aquestes
activitats és l'exposició (de l'i
al 20 de novembre. al Centre
CIvic pati Lhimona dedicada a
les marionetes de H.V. Tozer,

corn un testimoniatge de grati-
tud envers el qui ha estat el

mestre de tots els marionetistes
catalans. En aquest marc. hi
haurà conferencies i una mostra
d'espectacles realitzats per
aiguns deis que. de forma di-
recta o indirecta. han estat els
seus deixebles. Les visites a
l'exposició dedicades al púbhic
escolar. seran comerttades per
monitors especialistes.

El Premi Josep M. Carbonell:

Durant el Festival, serà pre -

sentat amb categoria d'estrena
absoluta, el muntatge Diari
d'una confusió. de la Corn -

panyia Els Aquilinos. muntatge
que va rebre el Premi Nacional
Josep M. Carbonell atorgat per
primera vegada per la Genera -

litat de Catalunya i la Diputació
de Barcelona. a través de l'Ins-
titut del Teatre. en record per-
manent del qui fou el principal
impulsor d'aquest Festival.

Els espais:

Teatre Adrià Gual/La Cuina.
Teatre Mahic. Teatre Tantaran-
tana. Fundació Miró. ,Artenbrut.

Centre Cívic Pati Lhimona

Els paIsos:

Alemanya. Brasil. França.
Italia. Gran Bretanya. Repúbli-
ca Txeca. Catalunya i Euskadi.

Les xifres:

100 funcions. 25 companvies
participants. 29 espectacies
diferents i 7 espais.

2



GRUPS I COMPANYIES

Resum de les actes de les reunions
amb Grups ¡ Companyies
Proposta de denominació:
AGIC/ProC
(Associació de Grups I
Companyies Professionals
de Catalunya)

Reunió deI 29 de juliol 1994

Abans de l'èxode canicular logic en
tot estiu. i més encai-a si hi ha mancança
de bolos i gires, es va celebrar una re-
unió previa de Grups i Companyies a
partir d'una convocatOria informal
realitzada potser un xic apressadament
perO que yam creure del tot necessària.
Van assistir a aquesta reunió diversos
representants de sengles grups o compa-
nyies. Roser Contreras. Mingo Rafols,
Ima Ranedo, Manel Veiga, Enric Cervera
i l'assessorjurídic de l'Associació Jordi
Balsells.

En termes generals es va fer les
exposicions de les necessitats que tots
cts grups i companyies tenen en l'actuali -

tat i es van patesar les necessitats
peremptOries d'organització de les que
tots ptegats nestem mancats amb deficits
notables i de diferent mesura.

Es va decidir fer una convocatOria més
amplia a realitzar passat l'estiu.

Reunió deI 3 d'octubre de 1994

La convocatOria que es va fer d'aques -

ta reunió va ser a través del Breus núm.
16 del 20-30 de setembre.

Van confirmar amb anterioritat la seva
assitència 16 grups o companyies i van
assistir a la reunió, Ima Ranedo, Enrie
Cervera, Enrie Cusí, José Luís Salinas,
Joan Riera, Martín Curleto, Francisco
José Basilio, Enrie Benz i Angels
Marcer. va excusar la seva assisténcia
per motius de salut cit Jordi Balsells.

Abans de començar la reunió es van
repartir unes fitxes perquè cada grup o
companyia actualitzés les seves dades.
Posteriorment seran trameses a tots cts
altres grups i companyies que tenim
censades.

L'ordre del dia va constar de 6 punts:

- Resum de les reunions anteriors.
2 - Prolegomens o antecedents.
3 - Possibilitats legals.
4 - Exposició de la situació actual de

cada grup o companyia.
5 - Creació d'una cornissió de treball.
6 - Precs i preguntes.

Després de fet el resum de les
reunions anteriors i d'haver-se exposat
novament cts antecedents d'aquesta ini-
ciativa i com que no va ser possible par-
lar del punt 3 sobre les possibilitats
legals ja que en Jordi Balsells estava
malaR, es va passar a detallar les
situacions actuals de cada grup o
companyia.

Bàsicament es podrien resumir les
problematiques que afecten a tots els
grups i companyies en tres punts
principals.

- Marc legal.
- Xarxa d'actuacions (bolos).
- Deficits infrastructurals.

Com a propostes per a continuar
elaborant l'estrategia de cara a la
consolidació d'una plataforma que
aglutini a grups i companyies es va for-
mar una comissió que es reunirà dins
d'aquest mes d'octubre a fi de confegir
una ordre del dia per a la propera
convocatOria que es realitzarB el proper
mes de novembre i que s'intentarà que
sigui més majoritaria.

Enric Cervera

Per la ComissuÓ CoordInadora

Teatro Adrià Gual
La Culna
Teatro Malic
Teatro Tantarantana

A rten b rut

Pati Lflmona
Fundació Miró

De I'll al 20
de novembre de 1 994

Institut del Teatre
DpjtaciÓ de Barce4ona

amb !a coLlaboració

Ajuntament de Barcelona
Llanera 3,srrnctc c Cuist \clla

C.ADCA DE CIAiUNYA
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L1Af' FS. B5
ertamen organitzat per l'lnstftut del Teatre s'obre divendres vinent amb el. marionetista alemany Albrecht Roser

estival Internacional de
'itelles, de la tradició a la
rinovació

Andreu Sotorra
BARCELONA

-

lemany Al-
cht Roser in -

gura divendres
izena edició del
tival Interna -

nal de Teatre
Titelles de
rcelona, que
la dos anys
janitza Inlnsti_
del Teatre.

arionetes de
fil. tecniques
mixtes, orn-
bres, teatre
d'objectes i fi-
gures, teatre

al, titelles de guant. titelles
ala. tecniques i mètodes de
es escoles europees... Tot
t ventall del mOn tradicio-

actual del teatre de titelles
sentarà a Barcelona de i'll
de novembre próxima amb
rnpanyies participants dA-

lemanya, Brasil. França, Italia,
Anglaterra, Txequia, Eslovaquia.
Catalunya i País Basc, que oferi-
ran 29 espectaclea diferenta amb
un centenar de representacions::: ,'ii
Miró, Ar-
tenbrut, el
Centre Cl-
vic Pati Lli-
mona i el
Teatre Tantarantana, que aquest
any col-laboren amb les sales ha-

bituals Adrià Gual i La Cuina.
Joan Baixas, codirector del

certamen amb Alfred Casas, re-.
marca d'aquesta edició la conti-
nultat de la unja seguida des de
fa prop de vint anys en onzeedi-
cions, el caràcter especial d'ho-
menatge al desaparegut antic di-
rector i fundador del festival. Jo-

sep M. Carbonell, i l'exposició de
tècniques europees a través deis
mètodes de les tradicionals esco--
les de Praga, Stuttgart i Sant Pe- -
tersburg".

Programació heterogenia
La programació del festival in-

clou grupa de caràcter tradicio-
nal de reconegut prestigi. corn-

panyies joves que busquen un
llenguatge propi, estrenes a Ca-

talunya i companyies habituals
catalanes.

Per Joan Baixas, a pesar de la
linia de continuitat que presideix
el Festival, "el futur del certamen
ha de fer la funció de provocar i
Iluitar contra un cert estanca-

ment del sector". Amb un pres-
supost de 18 milions (4 de la Ge-
neralitat de Catalunya. 12 del

mateix Institut del Teatre, i la
resta de diferents institucions
col-laboradores), el festival té
dues activitats paral-leles a les
representacions destacables. Per
una banda, 1'estrena del muntat-
ge Diari d'una conjiasió, de la com-
panyla Fis Aquilinos, obra que va
rebre el Premi Nacional de Teatre
Josep M. Carbonell l'any passat,
en record de qui va ser l'impulsor
del certamen, l'únic a l'Estat es-

panyol, segons els organitzadors,
que manté el caràcter de presen-
tar muntatges pensats per a un
public adult.

L'altra activitat remarcable del
certamen és l'exposició del Cen-
tre Civic Pati Llimona. que mos-
tra una amplia varietat de les
creacions de marionetes de Harry
V. Tozer, que després de 16 anys

d'activitat pedagbgica a l'lnstitut
del Teatre és considerat el mestre
de tots els marionetistes cata-

lans. El certamen, marcat per
una forta presencia de compa-
nyies alemanyes. s'obrirà diven-
dres amb la tradicional mario-
neta Gustaf, creada l'any 1951
pel marionetista Albrecht Roser,

"El Festival té la fundó
de provocar i Iluita'r
contra !'estancament
del sector teatral deis

titelles i oferir un
ventall de la diversitat
de tècniques vigents

arreu de! món"

prestigiós arreu del mOn per la
seva singularilat a desmarcar-se
de les convencions drarnatiques i
donar Ilibertat a lespectador per
reaccionar. Fn contrast amb
aquesta colnpanyia clIssica, el
festival 0pta també per un grup
rupturista. la companyia XPTO,
de! Brasil, fundada fa deu anys a
São Paulo i que integra en els
seus muntatges teatre. música.
dansa ¡ arts plàstiques amb la
utilització d'actors, titelles i ob-
jectes animats.

Entre la resta de companyies
convidades al festival hi figuren
l'alemanya Materialtheater
Stuttgart, la francesa Amoros et
Agustin, els italians Assondelli e
Stecchetoni. els anglesos Faulty
'Optic, el belga Max Vandervost,
els bascos Taun Taun. els ale-

manys Figuren Theater Tübingen
i Theater !-landgemenge, ela ita-
lians Sergio Diotti, a més de l'es-

trena de Los Aquilinos. ¡les noves
propostes catalanes del Teatre de
Sac, L'Avexutxo, el Centre de Ti -

telles de Lleida, 1'Alvic Teatre, la
companyia Rocamora, La Uni-
versal, Fils&Fils i l'Estenedor.
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EL PAÍS, domingo 6 de noviembre_de_1994_

El Festival de Titelles se plantea
realizar montajes mas provocadores

j. p., Barcelona
La 1 la edición del Festival Inter-
nacional de Teatre Internacional
de Titelles de Barcelona se plan-
tea este año como una edición de
"continuidad" en la línea que
marcó Josep Maria Carbonell,
impulsor del festival, fallecido
hace ahora dos años, precisa-
mente al finalizar la anterior edi-
ción (el festival tiene una periodi-
cidad bienal). Este año 25 com-
pañías presentarán entre el 11 y
el 20 de este mes un total de 30
espectáculos. "Será una edición
de continuidad; es el mejor ho-
menaje que se le podía hacer a
Carbonell". afirma el nuevo di-
rector, Joan Baixas, que no des-
cartó para las próximas edicio-
nes un nuevo planteamiento, ha-
cia un teatro de marionetas "más
provocador".

La diferencia entre el concep-
to tradicional y el "revoluciona-
rio" del teatro de marionetas se
podrá ver estos días en algunos
de los seis espacios que ocupa el
festival. El artista alemán Al-
brecht Roser, que utiliza mario-

netas de hilos, abrirá el certamen
con el espectáculo Gustaf und
sein Ensemble (Gustav y su gru-
po) el día 11 en el Teatre Adriá
Gual. Es teatro de marionetas
tradicional, que se contrapone al
teatro "más provocador" o
"fronterizo" -tal como lo defi-
nió Baixas- que representa el
grupo brasileño XPTO, con el
que se busca un "arte más total".

Espacios escénicos
Además del Adriá Gual, el Tea-

tre Tantarantaria, Artenbrut, el
Pati Llimona, la Fundació Miró
y La Cuina son los espacios que
acogen los espectáculos del festi-
val. Este año se estrena el monta-
je Diari d'una confusió, de la
compañía Els Aquilinos, que ob-
tuvo el Premio Nacional Josep
Maria Carbonell, otorgado por
la Generalitat de Cataluña y la
Diputación de Barcelona.

Además de los grupos espa-
ñoles -de Cataluña y el País
Vasco-, en esta edición del fes-
tival participarán compañías

procedentes de Alemania, Brasil,
Francia, Italia, el Reino Unido y
la República Checa. Este año es
especialmente intensa la presen-
cia de grupos alemanes, entre
ellos el Materialtheater Stutt-
gart, el Figuren Theater Tübiri -

gen y el Theater Handgemene.
Además de la compañía Els

Aquilinos, los grupos catalanes
que participarán son los siguien-
tes: L'Avexutxu, Teatre de Sac,
Glória Massana-Grup Silenci, La
Fanfarra, Centre de Titelles de
Lleida, Teatre de Lloguer, Alvic
Teatre, Els Rocamora, la Univer-
sal, Fils and Fils, Teatre de Fil y
L'Estenedor. Joan Baixas conside-
ra que las compañías de marione-
tas catalanas "están actualmente
un poco dormidas". "Tengo la im-
presión de que los grupos catala-
nes, en general, lo que han hecho
estos últimos años ha sido resolver
problemas de infraestructura y de
organización. lo que ha supuesto
un elevado desgaste de energías",
afirma. La 1 la edición del festival
tiene un presupuesto de 18 millo-
nes de pesetas, similar al de 1992.'
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ABC Catalunya - 7/11/94

Espectáculos

Barcelona acoge, esta semana, el XI
Festival Internacional de Teatre de Titelles
Los espectáculos de marionetas buscan nuevos caminos de expresión

Barcelona. N. C.
Las marionetas no viven tan sólo sobre los escenarios aventuras destinadas a un púbiico
lnfantii; ni todas ias marionetas son las más conocidas, las de hlio o ias de guante. Ei
Festivai internacional de Teatre de Titelles intentará mostrar, a partir del próximo vier-
nes y hasta el 20 de noviembre, un amplio abanico de opciones, escuelas y posibilidades
en un momento en que este arle teatral busca nuevos materiales y caminos expresivos.

La Xl edición del Festival Internacional de
Teatre de Titelles nacerá el próximo viernes
con una clara vocación de continuidad a la lí-
nea que desarrollO durante los últimos certá-
menes el desaparecido Josep Maria Carbo-
nell, a quien el Institut del Teatro encomendó
la dirección del festival. Esta será la primera
edición para el nuevo equipo directivo encabe-
zado por Alfred Casas y Joan Baixas, quienes,
pese a reiterar en más de una ocasión la vo-
luntad continuista, también resaltaron la nece-
sidad de «convertirlo en un certamen más pro-
vocativo y acabar con todas las ideas creadas
en torno a las marionetas» para presentar es-
pectáculos fronterizos y así clarificar los nue-
vos caminos por los que discurrirá este arte
teatral. «Existe un poco la sensación al con-
templar las nuevas producciones de que en
las últimos 100 15 años se haya parado el re-
loj de! tiempo».

Escuelas centroeuropeas

En esta edición, la organización mostrará a
profesionales, a propios y a extraños, la nueva
orientación que están adquiriendo diferentes
escuelas de marionetas del centro de Europa:
San Potersburgo, Praga y Stuttgart. Los ale-
manes han enfocado sus marionetas hacia el
teatro de materiales que pueden acabar con-

¯ vertidos en personajes o quedar en la abstrac-
ción. Los checos han optado por definirse co-
mo alternativos e investigar en la esencia de
las tradiciones para, a través de diferentes es-

¯

¯. pecialidades, crear un nuevo lenguaje. «Todos
intentar, sin olvidar el término de marionetas,
buscar nuevas definiciones y caminos, recu-
perar las experiencias de los vanguardistas de
principios de siglo».

«El futuro de las marionetas actualmente es-
tá en las compañías africanas y de América
del Sur porque son las que presentan unas
propuestas más rompedoras, ya que los euro-
peos en los últimos años se dedican a la es-
peculación formal», comentaban los organiza-
dores del certamen que, por otra parte, no han

¯ podido conseguir una presencia tan amplia co-
mo desearían de compañías catalanas: «Sus
espectáculos son especialmente comerciales
y poco exportables -explican-. Nuestras com-
pañías esperan para presentarse al festival a
tener un espectáculo con la dignidad necesa-
ria para que salga fuera de nuestras fronte-
ras».

Los espectáculos que provienes de estas di-
ferentes escuelas, convivirán durante el festi-

¯

val con experiencias provocativas de una
¯ compañía brasileña y también con marlonetis-

tas italianos e ingleses. Ocuparán con su cen-
tenar de funciones, además de las dos salas
del Institut del Teatre -organizador del certa-
men- las de teatros alternativos de la ciudad

¯ . que acogen esta especialidad teatral de forma
habitual durante su temporada: el Teatre Tan -

'.arart.ana. la Sala Artenbrut ,j el Teare alc.
et ccr tr'icrcs. ai-
bra su éc;i-r.'c. j

Una treintena de montajes

V Aibrecht Roser. Marionetista de hilo,
fundador de la Escuela de Stuttgart. Teatre
Adriá Cual. «Gustav y su grupo». Mayores
de 15 años. Días 11 y 12 A las 22 hs.; día
13 a las 18 hs.
V XPTO. Propuesta de teatro visual de la
compañía brasileña. Teatre Adrià Cual.
«Babel Bum». Día 14 a las 22 hs.
V Amoros et Augustin. Teatro de som-
bras para recordar el cine mudo. «Señor
Z». Adultos. Teatre Adrià Gual. Día 15 a
las 22 hs.
V Los Aquilinos. Compañía catalana ga-
nadora del Premio Josep M. Carbonell.
«Diari d'una confusió». A partir de 15
años. Teatre Adriá Gual. Días 18 y 19 a las
22 hs.: día 20 a las 12hs.
V Escuela de Praga. Marioneta de hilo
para una de las instituciones más presti-
giosas de Europa. «Una histOria de sang i
fetge». A partir de 7 años. La Cuina. Día
14 a las 20 hs.
V Max Vandervorst. Concierto de música
realizado con objetos a los que so data de
un tratamiento teatral. «Sinfonía de obje-
tos abandonados». Todos los públicos. La
Cuina. día 15 alas 20 hs.
V Theater Handgemenge. Marioneta de
guante para una historia divertida. Adultos.
Teatre Malic, Del 17 al 19 a las 22 hs; día
20 a las 18 hs.
V Centre de Titelies de Lleida. Marioneta
de mesa y de siombras para un espectá-
culo dirigido a niños de 3 a 6 años. «La
Jana i els 3 ossos». Teatro Tantarantana.
Diferentes sesiones hasta el 20 do no-
viembre.

el festival además de a su compañía titular, La
Fanfarra, a dos de las compañías salidas de la
escuela alemana de Stuttgart: Theater Hand -

gemenge y Materiailtheater de Stuttgart.
Paralelamente a las representaciones, el

certamen acogerá ía exposición (Pati Llimona)
dedicada a uno de tos marionetistas de hilo
que creó escuela entre los tite/laires catala-
nes, Harry V. Tozer. En torno a la muestra se
celebrará un pequeño festival dentro del festi-
val que estará únicamente protagonizado por
cuatro compañ las catalanas especializadas
en la marioneta de hilo: Els Rocamora, La Uni-
versal, Fits and fits y Teatre de fil.

El certamen, de carácter bianual, cuenta con
un presupuesto muy similar al de la última edi-
ción: 18 millones de pesetas que se reparten
entre la aportación del lnstitutdel Teatre (12
millones de pesetas), la de la Generalitat con
4 millones de pesetas, un millón de pesetas
del Instituto Goethe y pequeñas contribucto -

e '-o de Caiia de Catalunya como del
lns1,rijto Francés y del Bri'ánico.



EL PERIÓDICO, 9.11.1994

el Periódico Miércoles, 9 de noviembre de 1994

'Exposición de manonetas

Harry V. Tozer es un res-
petable anciano de 92 años
que ha dedicado toda su vida
a] mundo del teatro de mailo-

netas movidas por hilos. Nació
en Paraguay, pero a los 23
años llegó a Barcelona, donde
desarrolló la mayor parte de su
trabajo, representó sus obras
para los refugiados de la Gue-
rra Civil e impartió clases en un
taller especializado hasta su ju-
bilación. Ahora, el Instituto del
Teatro ha decidido dedicarle
un merecido homenaje ccn la
exposición de algunas de sus
más bellas marionetas en el
Pati Uimona de Barcelona.
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Titelles

El Festival méscomplet
Els espectacles de I pelsFigurenlheaterlübingen.

¯titelles no s'obhden
', =

--

'
-

Dies 18119,20 hores, dia 20,12
hores,lltempodelletiabe,perla

deis gustos deis grans ¯-
_______

'... ----

dies 12,
I

.

16, 17 18 i 19, a les 19.45 hi 21.45 h, El
pirata Barbanegra, pels Teatre deFd

-

___________________ Sac.

E
l món magic i suggeridor
deis titelles és tristament
poc conegutpels adults,
que sovintcreuen que

aquests tipus d'espectacles estan
destinats (micament ais menuts i
desconeixen lagran gamma de
tècmques i possibilitats que
ofereixen. Una bona ocasió per
conèixer-ios més be i trencar els
prejudicis és acostar-se al
Festival Internacional de Teatre
de Titeiles de Barcelona, que se
celebra des d'avui fins al dia20,
considerat corn un deis millors
d'Europa.

Aquestany hi hauraocasió de
veure grups de sis pisos
estrangers (Alemanya, el Brasil,
França, Italia, la Gran Bretanya i
IaRepúbiicaTxeca) i les últimes
creacions deis principals grups
catalans i d'Euskadi. Hi haura
100 representacions,
corresponents a29 espectacles
diferents, acarrec de les 25
companyies participants. El
Festival tindra el seu epicentre
als Teatres de l'Institut, pero
també hi hauràrepresentacions i
activitats en cinc espais més
(teatres Malic iTantarantana,
Fundació Miró, Artenbruti
Centre Civic Pati Llimona).

Alemanya proposa quatre
grups (Theater Handgemenge,
Figuren Theater Tiibingen,
Materialtheater Stuttgarti
AlbrechtRoser), amb els quals la
Inostra de l'Escola de Teatre de
Titelles de Stuttgart (debats,
exposició, presentació de
trebails, etc.) pren un interessant
protagonisme. Itàliahi arriba de
lamkdels genials creadors amb
objectes Assondelli e
Stecchetoni -queja ens van
delectar en edicions anteriors- i
de la Compagnia Sergio Diotti,
que dóna un nou tractament ais
titelles tradicionals.

Pei que faaFrança, ens ofereix

TEATRE MALIC
Fusina, 3. Barcelona.
Avui i demá, 24 h, diumenge, 20 h.
Breakfast, pels Materialtheater
Stuttgart.
Diumenge, 12 i 18 h, Els contes de
Rina/do, per La Fanfarra. Dia 19, a
les 18 h, i dia 20, a les 12 h.
Dimecres, 23 h, sessions golfes
amb Cabaret Volàtil, Marionetes La
Universal, La Potoloca del Suri La
Fanfarra.
Dies 17,18 i 19, a les 22 h, i dia 20, a
les 18 h, Theater Handgemenge,
amb Llit de mart amb/iappyend i
Una paraula per una altra.

TEATRE TANTARANTANA
Tantarantana, 16. Barcelona.
Dissabtes lii 19,18 h, i diumenges 13
i 20,12 hi 13 h, Jana iels tres óssos,
pel Centre de Titelles de Lleida.
Dissabte, dilluns, dimarts i
dimecres, a les 22 h, i diumenge, a
les 19 h, Sitiats, pel Teatre de
Lloguer.
Dies 17,18 i 19,22 hores, i dia 20,19
hores, Ubu Rei, per Alvic Teatre.

FUNDACIO MIRO
Parc de MontjuIc. Barcelona.
Dissabtes, 17.30 h, i diumenges,
11.30 i 13 h, Dip/a, per L'Estenedor.

ARTENBRUT
Perill, 11. Barcelona.
Diumenge, 11 h, 13 hi 22 h. Dies 12,
14,15,16,17,18 i 19, a les 23 h,
Aubuster, pels Rocamora.

PATI LLIMONA
______________

Regomir, 3. Barcelona.
Dissabte, 18 h, La maleta, pels
Rocamora.
Diumenge, 12 h, Las doce
maravillas de/mundo, per La
Universal.
Dia 19,18 h, Tite/les Jazz Band, per
Fils and Fils.
Dia 20,12 h, Entremans, Teatre
de Fil.

iide noveinbie de 11h14



Agenda infantil

Titelles de tot el món
Comença el Festival Internacional de Titelles de Barcelona amb un programa d'excepció

Ferran Uaveria

A
vui cornença l'xi Festival
Internacional de Teatre
de Titelles de Barcelona.
un ie'uitd'espectac!es

per a petrts crans que es podran
veur per difer.rnts espais de la
ciutat cmb un prnsrrama que

allargara fins al diumenge de
novembre.

Entre elS molts grups
etrangers que sesperen per a
cap de etmana. amb espectacles
per a totes les edacs -a partirdeis

an'..-. us aconsellem veure :a
CreaU. nat del crup alemanv
lettheaerStuttgart, ouc

mh .ujOrs i ()bjeCC5. En
-:-aeu:tc!e Breakfast

'r')ra il?s1rWrZaT es Ot

veure or-n ovalluns. forqutiles.
ani. -r.. p/au altres estns

edevenen exuressius

per'.unacees d'un conce de fades.
I: hra:'. r.:prr.encarãen icai:à .l

Teatre Malic, diurnenge a les 20
h, (i cambé peraadults avui I
demàa1es24 h. Recomanable
per als nois i noíes de més de 1/)

anvs.
Per dilluns us aconsellem els

titelles tradicionals Ixecs de
l'Escola de Praga. i dimarts !a
divertida Symphonie d'objets
abandonnés del polilacétie
músic.actorbelga Max
Vanclervost, totes dues bres a
La Cuina, a les 20 h. Al l -atre

Adrià Cual, és també
recomanable i'obra Señor Z.
teatre d'ombres del grup francés
AmorosecAgustin dimecre.
22 h i la genial escenificadO
amb objecces del conce de La
Caputxeta Vermella, -kl talian
Assondeilt i Steccfletni diuu.
22h

Paral-lelament a les
represencacions dels grups
escrangers, i també dirts deis
ictes del Festival, hi ha casi) de

vture ..tig'.tns deis espectacles
mes interessunts de la temporada
paadaacarrec deIs grups
cacalans.

Ei dissabtes 12 ¡ Ii) ala cardai
cis d:arnenges lit 21/al metí.
LEsteoed,r kreix el seo
rrer -,ant Diplo. al -a Fundacro

-. en'.r: .t Latre
[a:Lantana es polveure el

sr)-'. racte del Centre de
I:te.le 'le LrdaJanaieIstres

Ó5SOS. aiTeatre N1ulic la
Faniarra estrena el seo últim
eec:ac1e cmb ritelles deguant.
Els contes d'en Rinaldo.

-a krtenbrut ial
Cen:: Cl'::c Pati Llimona. L'ls

-o orotainutes

Aubuster la maleta. per
E.. R. cam,r.t. las doce
maravillas del mundo. per La

.\ uncLi de. pr&raina oflcr -al.
hi ha ,essrc,n .imh horaris
c'a :.ris nec a e, sc l's.

FUNDAdO MIRÓ
Pars se Montjulc. Barcelona.
Dissabtes. a les 17.30 b, diumenges,
a es 1.30 ¡ a es 3.00 h. Oip/o. Les
a. ertures aun cetit cpioUocus

asut en un cc:et ae a costa
:a:aara :a se.a,c.e amiga, ura
-ea .-raar oca. c -z ecomaracle
sor a totes -os acate. c us el
cer:eu. -\ carec :e eatro ce
LEsteredcr. Entraca. 500 pies.

TEATRE TANTARAMTANA
Tartarantara, 6. Barceiona.

-ssactos. a es'S h. aiurnerrges. a
es' '3n.a,a e:s:.-esosscs.

o oscar -ca :r :cc.te e oan
a'.e. cr-o: maten

3ut: 'ct eooarac.e ser a totes
es coats. Per erte te Titelles e
- oca. Es ec:marace sue
esereu es ertraces amo

arteiaco. :e. .93 9 41 58.
Entraca. ESO stes.

-I- -p .-. -rihud,' irt'u 5

Una escena de I'obra 'Breakfast', de la conipanyia alemanya Materlaltheater Stutt.art, que es pot veure aquest cap de setmana al Teatre Malic
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Agenda infantil
ARTENBRUT
Penh, 11. Barcelona.
Dissabte, a es 23 h. Diumenge, tres
sessions, a ies 11 h, 13 hi 22 h.
Aubuster. Petites histOries a 'estil
del cinema mut amb titehles de fil.
Molt recomanable per a totes es
edats i per als menys petits en
especial. Pets Rocamora. Tel. (93)
4579705. Preu, 600 ptes.

TEATEE MAUC
Fussina, 3. Barcelona.
Diumenge, doble sessió, a les 12 i 18
h. Estrena. Els contes d'en Rinaldo.
Ens explica les divertides aventures

d'un tramoista al qual Ii toca sortir a
fer d'actor davant del pUblic. Titelles
de guant molt recomanables per a
totes les edats. Per La Fanfarra.
Entrades per tel. al (93)3107035.
Preu localitats, 650 ptes.
Diumenge, 20 h. Breakfast. Perla
companyla alemanya
Materialtheater Stuttgart.
Recomanable a partir de 10 anys
(sessions per a adults avui.
divendres, dissabte, a les 24 h).

Entrades per tel. al (93)3107035.

PAll WMONA
Regomir, 3. Barcelona.
Dissabte, 18 h, La ma/eta. Pels
Rocamora. Recomanable per a
totes les edats. Entrada. 4C0 ptes.
Diumenge. 12 h. Las doce marawi/as
de/mundo. Per La Universal. Per a
totes les edats. Entrada, 150 ptes.

LLAN11OL
Riereta, 7. Barcelona.
Dissabte, 18 h. Diumenge, 12 h. La
ba/ena Elena. Deliciós espectacle
que contales aventures duna petita
balena que decideix viatjar niu
amunt. Guanyadora del Premi

6 it ti,. nus n,hr' t. t



EL PAÍS, 11.11.1994

TEATRO
Festival de Marionetas
Esta será la XI edición del fes-
tival y cci ella participarán
compañías de siete países.
Más de cien representaciones
de 25 compañías diferentes.
Un cocal de siete espacios pre-

sentan Las 29 obras en las que
las marionetas serán las gran-
des protagonistas.
Del 11 alZO d noyisfnbee. [nsWut de!
Teare. Tell/bus de injornacwn delfes.
tira! (93) ..'5 'O 78. Testee Malle.
Tdejhno (93 310 7') 35. Thatre Tan-

taratailna. TeléJbuo 93 319 11 38.
.'Irtenbrta. Telé/buzo '93) 1579705.
Patu 1.liunwua.
Tele:Jnno (93) .!'8 /7 0. Fvtdaciui
.Wirui. TeleJbno (93) 39 ¡9 '18.
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EL PERIÓDICO, Fin de Semana, 11.11.1994

)e las marionetas al
eatro de objetos

?stival Internacional de Titelles
A partir de hoy y hasta el próximo día 20.
Actuaciones en seis espacios y un total de loo
funciones. Participan 25 compañías con 29
espectáculos distintos.
Precios: Adrià Gual, Tantarantana, Artenbrut y
Malic: 1.200 pesetas. Menores de 10 años
acompañados: 600 pesetas. Consultar cartelera

Este fin de semana el Festival In-
ternacional de Titelles, que se
inaugura esta noche en el Teatre
Adná Gual con el artista alemán
dAJbrecht Roser (marionetas de hi-
lo), ofrecerá un total de 29 funcio-
nes y la presencia de compañías
de Alemania, Inglaterra y Catalu-
nya. Atención, pues, a la cartelera,
dada la variedad de teatros y ho-
rarios.

Destaca la presencia del Ma-

terialtheater Stuttgart, de Alema-
nia (Teatre Malic), con- un es-
pectáculo en la frontera entre del
teatro dramático y el de títeres.
Espectáculo provocador y ruptu

- . .nde Semana

El último montaje de Els Aquilinos. Diari d'una corifusió se verá en el festival.

rista, que utiliza básicamente ele-
mentos hechos con agua, fuego y
fango.

Teatre de Sac y Grup Silenci
(Adrià Guaí), La Fanfarra (Malic),
Centre de Titelles de Ueida y Tea-

tre de Uoguer (Tantarantana Tea -

tre) y Els Rocamora (Artenbrut)
conforman la programación de
grupos catalanes que participan
en este primer fin de semana del
festival.

EL PERIf
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TÍTERES

Las marionetas
se apoderan
de Barcelona

Del 11 al 20 de noviem-
bre, marionetas de

todo tipo se instalarán en
los escenarios de cuatro sa-
las barcelonesas -Teatre
Adri4 Gual-La Cuina, Teatre
i'vfalic, Tantaran tana Teatre
y Artenbrut-, y dos espacios
habilitados para la ocasión
-el Pad Llimona y la Funda -

ció Miró-, con motivo del
Festival Internacional de
Teatre de Titelles de Barce-

lona, que este año llega a su
undécima edición. Más de
20 compañías locales y ex-
tranjeras se darán cita en
este simpático festival, que
ofrecerá las últimas pro-
puestas relacionadas con el
teatro de marionetas, con
programación infantil y
para adultos. Los innovado-

res Coquetel Clown
y Babel Bum, de la
prestigiosa compa-
ñía brasileña XPTO,
Sitiats, del grupo Te -

atre de Uogiier -que
mezcla actores y ti -

teres-, la adaptación
del cuento popular
Ricitos de Oro por el
Centre de Titelles
de Ueida, o Aubus-

ter, de Titelles Rocamora,
son algunos de los más de
25 espectáculos que acoge-
rá el festival.

-i i'I' ' liii :1 E

Varios :espacio -.

Del 11 & 2Ode noviérTi1*e.
Consultar Cartelera teatral.

¯rn.

Coquetel Clown, de XPTO



ABC Catalunya - 11/11/94

Sugerencias I

Las marionetas no sólo son cosa de niños
El Xl Festival In-

ternacional de Tea -

tre de Titelles arran-
ca esta noche su
programación con el
espectáculo de uno
de os marionetistas
de hilo europeos
más prestigioso, el
alemán Albrecht Ro -

ser, que a las 22 hs.
presentará «Gustaf I
su colla» en la Sala
Adriá Gual del
Institut del Teatre.

Desfilarán por los diez días
que dura la programación de es-
te certamen de carácter bianual
montajes en los que las marione-
tas son las tradicionales de
guante o de hilo, pero habrá
otros en los que los objetos, e
incluso la materia, han tomado el

poder y se convierten en na-
rradores de historias.

No tan sólo serán las dos
salas del Institut las que aco-
jan los 30 espectáculos; los
montajes se repartirán entre el
Teatre Malic, la Sala Tantaran-
tana, el Artenbrut o el Pati LLi -

mona.



EL PERIODICO - 13/11/94
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EL PERIODICO - 15/11/94

Un director ruso
señala la dificultad
del teatro de títeres

Barcelona. - El director de la
Academia de Arte Teatral de
San Petersburgo, Mijail
Khoussid destacó ayer la
complejidad del teatro de títe-
res y aseguró que no es un
espectáculo menor ni dirigido
sólo a niños. Khoussid impar-
te hoy unas clases para alum-
nos y profesores del Institut
del Teatro, dentro deli 1° Fes-
tival Internacional de Teatre de
titelles, que acaba el domingo.



AVUI, 17.11.1994

Lvi,'
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El marionetista anglés Harry V. Tozer celebra 92 anys amb una exposició dins el Festival Internacional de Titelles

Un segle movent els fils
Andreu Sotorra

IAICELSNt

Harry V. Tozer
complelx 92 anys
exposant al Pati
Lilmona de Bar-
celona una mos-
tra de la seva
coliecció de ma -

rionetes construl-
des per eli mateix
i cedides a l'lnstl-
tut del Teatre.

A
pecar de la seva
edat. el recone-

gut artesa i crea-
dor de marione-

tes establert a
Catalunya des

deIs anyc 20 encara afirma que
vol deixar merites les descripci-
'lic de cadascun deis números
di'alc per sic seu.c perlonatges.
',-rqic les seves actuarion.c es
'oseen en la rnembria,

'lina marioneta no es un ninot
uroiccc. cinó un actor de debo'.
thu iiariy Vernon Tozer. davanl
dv la celecció del seo ilai'g Ions de
ices de cent marionctec. Ill ma-

I ilillelicta, jiibhiat des de la qua-

nyc de '1 n.St ltut dci Teatre i
ionsiderat, després de 16 anys de

.155Cc. ci mccl re de lots dc nt -
I oilciicles calalans Sc tusk. prija

'si ca aqriectc dies aun, tina vi -

aural retrobada a cauca deis 1ro-
Iitcnatgec, les entrevistes i les fe-

licitacions, les escales deis tres
1,i'ioc de la seva torre de la Bona-

nov.-, on. en un humil taller al
terral, conserva encara les cines
Irasiques per a la construcció de
lila rioneles.

In tuna maleta que escara
ilnaga la magia del marionelicta
,ittihtilant. Tozet guarda bert
protegida de la pols la primera

cOpia de la seva marioneta Porn-

pilio I una rOplica deli mateix (el
mestre Tozer), que cIt alumnes
de l'Tnstittut del Teatre Ii van
construir en un homenatge.

Mentre al taller de la Bonanova
dot-men els secrets del centenar
de personatges creats per Tozer
(el malabarista Ambrosio. el
muscles Angelito, la bailarina
clàssica. el boxejador Benito, el
negret Chimbo o l'esquelet de la
Mort), Tozer es trasllada a Vex-

posició del Pali Llimona. on don
deis seus continuadora (Ferran i
Antoni. fundadora del grup Tea--
tre de Fil) expliquen a grupa es-
colare de visitanta, embaiadits
ambles marionetes artesanals de

Tozer. la histOria. cit mecanis-

mes i les aventures de cadascun
deis personatges de ills.

Un Geppetto modern
Harry V. Tozer, potcer per re-

trobar tamba la seva època de
contacte amb el public, demana
la marioneta Pompilio a un deis
monitors i mou els ills davant
deis espectadora esponlanis que
contemplen l'aparició d'aquesta
mena de Geppetto modem al
mig de la fantasia de i'exposició.

El creador de personatges de
fusta explica que hi ha tres me-

nes de marionetistes: E1 cons-
tructor I creador de peces eccO-
niques, el manipulador en ex-

clusiva que surt a l'escenari corn
una marioneta més per fer-se
veure i el que procura estar-se a
l'ombra corn mes aunagat millor
per deixar que les rnarionetex
lingitin lot el proiagottistnc.

Tozer és conscient de la seva
aportació al teatre de marionetes
cataians: 'Durant tot el segle he
viscut el renaixement de l'interOc
per la marioncla. I aqul he vist
corn la marioneta de ills agafava
Un paper que no tenia.' Tozer és
tamba i'incorporador a Catalu-
nya deis manipulació vertical (la
que permet el màsim de movi-
ments de les marionetes): 'So-

bretot les marionetes han de
parlar poe i moure's molt. ex-

pressar-ho tot ansh cis braços i les
carnes. ¡ etc iii»-

viments de la
boca i les celles.
que són els dos
punts niisxinss
d'expressió.' To-
zer ensenya anib
goig alguns deis
esquemes lets
per eli cobre les
expressions tic
les cares (el petit
secret de trenar
la juntura de les
cuixes i les carnes
amb una pelila
frontissa. (lire dóna una agihrai
de issoviurseols btu als lx'rannai-
ges. I iari'y V. To -er. ,ie records
la seva inhiuCnria pet nsón deis
trens en iuilualllriu ,irran de la
seva infancia al Psragiuai. on el
seii pate cia idiii bust railni deis
ferrocarriis, cori inris itiaruiles-
iant-se local er la grispiri cte
quart tenia ileri .iiuys smb un Ii -

telia de guant angles, Puch antI
Judy. que va contemplar cts un
espectacie de carrer a Anglaterra.

A pesar del ccii prestígi juIce-

nacional Ion l's molt coneguit peic
tens ecrits teórics). Harry V. lo-

zer records tamba que la coon -
nuilat de la revs carrera aquí va
quedar garantida a partir riel
1973, quan Hermano Bonníti.
alesliores director de llosliiici
del Teaire, va olerir ito espai 'er

al maieriai del ntaríoneiisia, que
anti) el lemps c'havta rnairnèc.

Ara. scixanta anyc després de
la construcció de la seva primers

marioneta let negret griitarrici .1

Chititivu). Tozer continua atir-
inanl que tuis marionetisla ui
titer hi de néixer smb i'alició i

rtecpréc .lplr'li

nrc'. I drruta Ir,"

psi fis basics tv
cris continuad un'

en el teal ic ii,'

tui rioncics: 'All -

cii,, iracii'lrci,i
llores trasca re
beer es inurin,I

ijilSfl cc Ii dent., -

ita qurin crer, qn -

tic el paper le i,'

niariniueles 'ii

c,,iiiira de Ir o'

ciclar annual 'ls
i'ainihdoi ile lu c-i

oli'iicjci I elevisiva'. iliii. I re, r'id,i

igir iris ule li -s seves sessir'Il'I .1 1.1
(:cipnli dr -i (niiserinu. ,ii.iir ti

esuai il'I IAl): 'Quill acal',iv,i

mmii mu' i-Is Ills. algtrns deis miims

net is ve,,ieri i s'ahraçaveiu 1 ci

h'ninujni ill iOill ii ll

mlii cii'ni ile caro i oscOs. liii il-il.
'mi, c_i lic: si-iry,lr lo,.i'r_ ijii_,ii su

gui gran viril ser lil,iiumilln'lu'.'

"Una marioneta no
és un'ninot grotesc
;'sin6 un 'actor de
;debo»,-diu Harry
VernonJozer per,
defensar cadascun
(le! centenar llarg

dé"Øsonatges que
ha creat
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Agenda infantil

Tornáeldivertit Dipló' :

El titellaire solista David Lain proposa la revisió d'un deis seus millors espectacles

I-

Ferran Llaverla

U
n deis millors espectacles
estrenats la temporada
passadava ser Diplo,
encert d'aquest notable

titellaire solista que és en David
Lain Teatre del'Estenedor).
Ara tenim l'oportunitat de
tornar-lo aveure, en unes noves
representacions a la Fundació
Miró.

A D4iloens explica la história
d'un ou de diplodocus que arriba
ala platjad'unpoblet català. Allí
el trobaFàtima, unanena
d'origen magribí cue viu amb els
sena pares en aquest poblet.
Sense saber el que és, la nena se
l'emportaacasaseva. Pots dies
després neix el petit diplodocus,
que es fa molt amic de la nena.
Pera l'animaló començaa
créixer amb rapidesa, i cada dia
són més els problemes que
genera. Davant del desgavell que
es creaalapoblació, l'alcalde

decideixintervenir-hi, i vol
vendre l'anirnal a un circ. Les
forces vives de la població també
hidiuen lasevai. -. Unahistaria
ingenua, divertida ipoetica que
ens invita ala comprensió, la
solidaritati el respecte pels
animals.

En David Lain éspedagog de
professió. Va deixar de ser
mestre a les escoles per continuar
la feina d'ensenyament
mitançant els titelles, iva crear el
grup L'Estenedor, Teatre de
Titelles, l'any 1978. Quasi
sempre ha actuat sol, amb
espectacles de petiti mitja
format També han col¯laborat
amb L'Estenedor, en unes etapes
concretes, en Pep Gómez (que
actualment forma part delTeatre
de Sac) i laRoserAngulo (de Foc
Follet i L'Espiadimonis). Entre
els sena espectacles de creació,
cal destacar sobretot Qjths'hafet
d'aquellesflors, Contaconkr, Thiti-
colon i Leshistàriesd'enJoanBola.

Finalitzael Festival Internacional deTitelles

El Festival deTitelles de Barcelona esta a punt d'acabar. Avuii
dissabte ales 22 hi diumenge ales 12 h, un deis nostres millorsgrups,
Els Aquilinos, estrena el seu últim muntatge, Diarl d'una confuslé, un
espectacle dirigit exclusivarnent al públic adult. Per al públic infantil,
pel que fa ales companyies estrangeres, hi ha ocasió de veure eh
titelles de la Companyia Sergio Diotti amb Eltomps de les faules, avui
i dissabte ales 20hidiumenge ales 12.00 h, aLa Cuina.

18 de novembre de 1994 5

L'extraordlnarlaagjlttatde David Lain fa de Dlploun espectacle pie de movlment on els titelles seinbia que tonen vida própla
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Agenda infantil
III1ILt'

FUNDACIO MIRó
Parc de MontjuIc. Barcelona.
Dissabte, a les 17.30 h. Diurnenge, a
les 11.30 i a les 13.00 h. Oip/o. es
aventures d'un petit diplodccus
nascut en un poblet de a costa
catalana a seva amiga. una nena
magribina. Molt recomanable per a
totes es edats. Pel Teatre de
l'Estenedor. Entrada. 500 ptes.

I TEATRETANTARM(TANA
Tantarantana, 13. Barcelona.
Dissabte, a les 18.00 h. Diumenge, a
les 12.00 1. La Jana i els tres óssos.
Versió escónica d'un conte de Joan

ndreu Valivé, dirigit pel mateix
autor. Moit recomanable per a
totes les edats. Pel Centre de
Titelles de Lleida. s recornanable
reservar entrades amb anteladO al
(9313194158. Entrada, 550 ptes.

I t?4 de nc,embr de

ARTEMBRUT
PenIt, 11. Barcelona.
Dissabte, 17.00 h. Diumenge, 11.001
13.00 h. Aubuster. Petites histOries
a I'estil del cinema mut arnb titeltes
de fi. Plenament recomanable per
a totes les edats i per als menys

- petits en especial. Pels Rocamora.
Entrada, 600 ptes.

PATI WMONA
Regomir. 3. Barcelona.
Diumenge, 12.00 h. Estrena.
Entremans. Petites histOries amb
titelles de fil per a totes les edats.
Pel Teatre de Fil. Entrada, 150 ptes.

Fins al dia 20, exposiciO de
marionetes, Harrí V. Tozer, La
manoneta o el teatre de/a vida. No
us!aperdeu.



EL PATS DE LAS TENTACIONES, 18 novembre 1994

Adiós a las marionetas
No lo ¡)LiedeS (Irjar rsCapar. Si
la falia de tiempo le ha impe-
dido ir a alguno dr los es -

pectíeulo dcl Festival de
Títeres, no olvides que este
domingo linaliza su undécima
edición. Los últimos días pue-
des ver a Lis Aquilinos (Tea -

tre Adrii Goal). ganadores
del PrcmioJosej) Maria C:ar -

bon el!: La Corn pa ñ ía Sergio
Diot Ii. un gran innovador del
mundo ci e las marionetas en
su país (La Cuina): La Fanfa-
rra. que. por cierto, celebra
en estos mofrientos su décimo
aniversario (Teatre Malic);
Centre de Titelles de Lieida
(Teat re Tantarantana). Els
Rocamora (Art enhrut) y

L' Estenedor (Fundació
Miró).
Hasta el 20 de noylembre. Te fr/oit' de
¡ i;/o,ii. (1C1(i?/ (1(1 Fe.'i a 1 Iii Ii! ¿it d(/

jiatit: (.'d3) .'i,/i _'O 7.

Els Aqvi/ino.c.
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I
N

'el) Camilo la Teresa Ribcia tormen LI grup local llit Pial Titelles.

J
La magia i l'embruix deis titeiles

radició i avantguarda es comt'inen en una nwdalitat teatral d'orígens liunyans, molt arrelada a les terres catalanes

titelles, URS petits personatges, cobren vida per a protagonitzar les més del disseny de l'espectacie, el concepte, rnés formitat. Avui dia, un espectacle de titelies

terses histàries. Després de segles de deixar-se conduit per les hbils mans
Es titellaires, aquestes figures de fusta, roba, cartró o d'altres materials les simplifiquen», explica Alfred Casas, pro- que parlen els titellaires, Segons Casas,
atinuen embruixant els espectadors. D'origen antiquíssim, es van expandir a fessor de l'escola de titelies de 1'Institut del aquesta uniformitat es deu al fet que «totes les

Teatre i director del Festival Internacional de tecniques s'han fos. Les fronteres s'handat Mitjana, sobretot el putxinel¯h que descendetx del teatre popular italia. Teatre de Titelles de Bastelona. esvaIt, igual que en el teatre». Per a Pep
reu del món, té diferents noms, corn «punch» (Anglaterra) o «guignol» (Lió). Les obres més avantguardistes acostumen a Gómez, de Is companyia Teatre de Sac,

ser aqueles que es destinen a un públic adult, aquesta uniformitat es deu també al fet que
rnentre que cia nens són cia espectadora més «abans, cada país tenia cts seus espectacies

lena Aicaraz estan buscant una denominació inés apropiada, sssidus de lea opcions més ciessiques. A Cata- Ctnics, peth svui dis no. Tot s'està unificant i
i proposen les alternatives «teatre de figures». Iunya, peró, les companyies que intenten fer a Catalunya es pot fer una obra d'indis, i a

S
ota la denominació generica de «teatre de mates'ials», «teatre de smntesi» i «tea- un espectacle per a adults es troben amb mol- Suecia es pot fer el "Patufet"».

titellprs'liigloba cIa putxinei.lis, tre d'objectes», i és aquesta darrera la denomi- Les dificultats per a tirar endavant, ja que s'a- Teatre de Sac és una de les diverses corn-

tipus calalà de titella de guant, els nació modems més generslitzsda. drecen 5 USI púbiic minoritari I els espais on panyies que van néixer smb el «boom» del
titelles de bastó, les mariosietea, A l'actualitst, es poden diferenciar dues sctuen són molt redults. Fora de Barcelona no titeUes deis anys 70. Al llarg de la seva histil-

que s'articulen amb fila, i les alternatives a l'hora de treballar smb els tite- hi ha cap teatre que programi espectacles de ala, el grup ha practicat tots mena de tècni-
ombres xinesques, així corn lles. Per una banda, hi ha la possibilitat més titeiles pera adults, i ala Ciutat Comtal només ques, des de les més classiques corn cia tite-

elles produccions inés avantguardistes que clàsaica perla qual opten els titellaires d'oflci, són dos, el testre Malle i Tantarantana. Eta cir- lles de guant i cIa de fIs, corn noves formes
poien objectes o d'altses tipus de figures. uns experts en tCcnica que acostumen a fer cuita infantils, en canvi, són molt més amplis, i expressivea, a partir dei paper, figures de

volució estilística que viu el teatre de tiLdes, espectacles que ecquereixen una man1pu1aci6 engloben des d'escoles a centres d'esplai, enti- paper i gomes elastiques. Des de sempre,
, ha inotivat que l'sctivitat titellaire que ea molt scursda, especialment smb marionetas i tats que programen espectacles corn Rialles o Teatre de Sac ha participas, d'una manera o

I a teme a l'actualitat no ea correspongui tildes de guant. Per l'altra banda, hi ha cia la Roda d'Espectacles, festes privades i pro-

ipre smb la idea que auggemeix aquest corn. espectacles que tendeixen a primar la inveati- gramacions municipals.
aixô, les diferents escoles d'arreu del món gsció I la creació: «La tendencia vs a tenir curs Una altra de les tendCncies actuals éa Is uni-

¯"p.
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altra, al Festival internacional de Teatre de
Titelies de Barcelona. En l'edició d'enguany.
aquesta companyia barcelonina ha presentat
I'obra «El Pirata Barba Negra», al «hall» del
Teatre Adrià, els dies 12, 16, Il i 18 de
novembre, ifa avui, dia 19, la seva darrera
actuació. Pep Gómez, Santi Arnal i Pepe Otal
posen en escena les darreres horas de Barba
Negra, un deis pirates mis coneguta del segle
XVIII, des que la piraleria celebra la captura
d'una galera turca fins a la mort del pirata.

Mestre de marionetistes
Harry Vernon Tozer, manipulador i cons-

tractor de marionetes, és considerat mestre de
tots els marionetistes catalans. Entre els seus
mCtils, hi ha el de crear eacola i fer renéixer la
tradició de les marionetes a Catalunya, la qual
noes va consolidar fins a mitjan aquest aegie,
quan l'aportació de Tozer var ser decisiva.
Aixi mateix, va donar a cosCixer a nivel!
internacional la figúra de putxinel.li, que va
quedar batejat per sempre corn el tipus català
de titeila de guant. A America del Nord i
Anglaterra també va participar de l'extraordi-

nana expansió de la marioneta.

E

A més de contribuir en el
desenvolupament d'aquest
tipus de teatre, la principal
fita de H. V. Tozer va ser
descobrir nous invents per

als seus titelles

Un exemple de lea seves millores tècniques
va ser la incorporació de! comandament verti-
cal corn a prolongació del braç, i un altre va
consistir a utilitzar un segon pont ala boca de
l'escenaai per a fer augmentar la possibilitat
escenografica de l'espectacle. Els seus
coneixements han arribat tumbé ala 105 alum-

nes que Tozer va tenir al taller de marionetes
de l'Institut de Teatre de Barcelona, on va
exercir de professor dunant setze anys.

Nascut a Paraguai, en el si d'una familia
britànica, H. V. Tozer es va instal.lar a Barce-
lona i'any 1925, on continua residint a l'ac-
tualitat, a l'edat de 93 anys. Des de 1915, any
en qué va construir la seva primera figura,
Tozer a'ha dedicas per complet a les marione-

tea de fils, una de les tecniques inés difldils,
tant en la construcció deis personatgea corn
en la manipulació. Actualment, aquesta tècm-

ca ha quedat marginada, segons el professor
Alfred Casas, perla diflcultrt que comporta el
fet de manipular-les correctament i perque
«va Iligat a una dramatúrgia que potser
actualment no inleresaa tant».

Amb un nombre minim de fila, Tozer dots
de gran expresaivitat les seves creaciona, unes

figures de 50 a 60 centImetres, que encarnen
tot un món de personatgea entranyabies. corn
ara el malabarista Ambrosio, el pallasso Porn-

pillo, el pianista Don Rufo, la bailarina negra
Pancbita i la majordoma Tuis, o els protago-
nistea de la ilegenda de Sant Jordi, d'entre
una liarga Iliata de marionetes. Tots aquests
peraonatges ada a l'expoaició «H. V. Tozer: el
teatre ola marioneta de la vida», que es pot vi-
sitar al Centre Civic Pati Llimona de Barcelona,

El Pep Carrillo i la Teresa Ribera són cia
dos titellaires terrassenca que formen PufPial
Titelles i Animació, un grup que porta ais
anys fascinant cia nens amb ela seus perso-
natges.

Titellaires terrassencs

Els titelles de guest i de bastó que utilitzen
poden interpretar contea classics corn «La
Caputxeta>, «La Rateta» i «Puf, el drac
magic», que són ideals per ala més petita, obé
d'altres contes per a pública més variats, corn
«Titinyo» i «Castunia i Catalella». En alguns

Les hiatóries de iladrea i pirates aón presenta a molts contes amb titelles. Fo:

Ela titelles amb fis poden arribar a fer, fins i tot, eqsilibris.Alguns grups dediquen el seu teatre a un públic adult i ja no fan els tipics ninots innocents.
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quests contes, el Pep Carriño surt del
rera del teatret per personificar la figura
narrador-actor: «Hi ha conies en cia quals
to fora, explico una história i parlo amb els
lles, smb la senyora comtessa, amb el rec-

o la Guardia Civil. Es una cosa que el nen
i corn és de veritat, perque veuen que parlo
b els titellea.»

atre tradicional
questa parella de titellaires practica un

tre de titelles tradicional, peró aixó no aig-

¡ca que estiguin ancorats en el passat, corn
areix el Pep: «Es curiós. Hi ha gent que
isa que els que fern titelles encara anem
b el carro i amb el cavall, i no es així. La
a ha canviat, la gent té un equip de so i s'ha
dernhtzaL» La magia deis titelles, peró,
stinua essent la mateixa. Per ala més petits,
a una realitat i tracten cia titelles amb res-

:te, encara que «vegin que és una cosa de car-
ella ho toquen i pensen que és de cartró,

b m'ha parlat a mi», diu el Pep Carriño.
is ara, el hop bo que apareix a la seva ver-
de «La Caputxeta» ha estat el personatge
ha caigut més simpàtic a tots cIa alumnes.

Puf Plaff Titelles i Animació ha recorregut
talunya i Aragó, i ha participat a la Fira de
atre de Tarrega. La companyia es mostra
erta a actuar a tot srreu, ja sigul a escoles I
arderies, a esplais, festes majors. comu-

ata i festes privades, perquè «és el rnateix
e gaudeixin vint-i-cinc nens d'usa festa
vada que dos-cents d'una festa major.
mbé hi ha pobles que tenen molt poca
'ants ¡ nosaltres arribem allà amb la mateixa
lusió», comenta la Teresa Ribera, que
inipula i posa veu sls titehles. I

e vegades, no importa la perfecció en el disseny.

MAGAZINE .3 '-u-'»-,

Ninots crests pci mestie Hany Vernon Tozer.

Varietat al Festival de Titelles
Barcelona ha tornat a ser escenari titellai-
rede prestigi internacional. L'onzens cdi -

cid del Festival Internacional de Teatre de Tite-
lles de Barcelona, que flnalitza demh, 20 de
novembre, ha prograniat un total de cent fun-
ciona, realilzades per a vint-i-cinc compsnyies
procedents de Catalunya, el País Basc, Aleman-

ya, Brasil, França, Gran Bretsnya, Itélia ¡la

República Ixeca. Els teaties Adrià Gual, Malic,
Tantarantana ¡ Aitenbrut, la Fundació Miró i el
Centre Civic Pali Lilmona, sén els espais en qué
es desenvolupa el festival, i en els quals encare
es pot veure una émplia mostra squeal cap de
tetmana.

A l'hora de seleccionar les companyies parti-
cipants, l'orgsnització ha tingut molt present el
criteri de Is varietat: «Tot i seguir una objectius
determinats, la intenció és donar un méxim de
variants possibles d'estiis i de tecniques. Les
companyies de Catalunya ja han arribat al
mateix nivell que Icé companyiea de fora, i
només portant espectacles bons no despertes un
interés extra, perqué de coses bones ja se'n
veuen aquí», assenyala Alfred Casas, director
de programació del festival.

La renovació pedagógica que ha experimen-

tat l'lnstitut del Teatre en els danem tres anys,
ha motivst que el festival tingui tsmbé una fun-

cid docent, de mostrar diferents visions ¡ de ser
marc d'inlercans'i d'experiéncies i coneixe-

ments. En aquest sentit, el festival ha comptat
amb la preséncia teórica i escénica de ties de
les graos eacoles europees del genere, corn sOn
la de Stuttgart, la de Sant Petersburg i la de
Praga.

Encara que el péblic majoritari sOn de les
escoles I irtstituts que sssisteixen a sessions de
mall, cada any augments el nombre d'especta-

dora adults, ja que «el festival té una voluntat
pedagógica de cara a mostrar alló que s'estB
fent. No és un festival que regeixi per interes-
sos comercisls, no és un mercat ones pot com-
prar o vendre cIa espectacles», diu Casas.

Els inicis
El festival va néixer l'any 1973, quan es va

experimentar un «boom» deis titelles, smb la
participado de les tres o quatre cornpanyies
catalanes que existeixen. A partir de 1975, el
certamen va assolir la categoris d'internscional
en convidar companyies estrangerea per a «en-

senyar el millor o més interessant que es feia a
l'estranger», afirma Casas, per a qui el festival
era «una finesirs a i'exterior». Després de la
mort sobtada del seu impulsor, en Josep Maria
Carbonell, ns professors Alfred Casas i Joan
Balxas n'hsn assumit la direcció, amb la inten-

ció de donar continultat al projecte manEe-

fir-ne l'esperit. I

Els titelles sempre capliven smb Is seva magia se públic infantil.

Jna representació al Festival Internacional de Titelles.



n)

V

V

o
V

o
-r

LU

z

E nI
c

LJ _5 x

<
S S
r_)-. I-

E :2 - ¯
-

S C C)

:2, c> u:
'SC ¯-

'

Cn-
S E

.

e
.

C.) S. -nZ7

E SQOQ.E

in o Z
- E - C

C - & - C >s'
SC)5

oE CCC

C.Q

C.
>. . E

-

°)< C.::
S C),

Q -o5'-.

aE4
> cn _

: if uflfl1!WiI-e

-.2.-=

- - O zE:
-

- ..)
-

¯.)O
..

4 -
.

-

.E-::-
__ -.

oo _¯P
- JD .-) - - - -n n ¯. I - nC I

= r_) E
-

- -C-- nOC)C

;-ET::
- -

E :
-

-
- -

-
C5.EC

-- .

__

=
- -

Co-
_-

=E --c- C)_
- Eco 2Ç

EL PAlS, 20.11.1994



UNES, 21 NOVIEMBRE1994 E S P E C T A c u L O S
-

LA VANGUARDIA 37

"No queremos crecer"
El teatro Malic, primera sala alternativa de España, celebra sus diez años de existencia

SANTIAGO FONDEVILA

En
noviembre de 1984,

una antigua panadería
de la calle Fussina, en
el Raval, levantaba sus
puertas. En lugar de
olor a pan caliente, los

¡os del edilicio exhalaban aroma
recién pintadoyel horno, mesas y
as habían sido sustituidas por
ahies marionetas que desde sus
novilidad pedían que alguien las
:nejara, por bancos de madera

esperaban los glúteos de niños,
ires y abuelos. El teatro Malic na-

con el VI Festival Internacional
Titelles de Barcelona. Corrían
npos de euforia económica y de
ndes proyectos olímpicos. Toni
mhau, Mariona Masgrau y Euge-
'avarro se hablan liado la manta
cabeza. &n un solo duro de sub-

ción, sin otro esfuerzo que el de
:ompañia titular del teatro, La
ifarra, abrían Ia que sería prime-

ala alternativa de España.
)icz años después, Rumhau des'
s no tanto el romanticismo inhe-

te a aquella inciativa sino que
la tenía que ver con el fenómeno
inés larde dio lugara la apertura

luevas salas de pequeño formato:
risis económica. La general y la
,ral. Compraron los bajos del cdi-
o y calibraron que el lugar era el
cuado. Trescientos metros cua- -

dos para albergaroficina, bar, al-

énde marionetas, biblioteca, ta-

y sala de exposiciones (en el ves-

lo, claro). Rumbau, Navarro y
sagrau habian tenido la idea en
idres y París, donde las pequeñas

gozaban de su propia historia.
I Malic se Convirtió en el teatro

pequeño de Barcelona -muy
oablemente de España-, con un
o de 60 personas. El tiempo lea
lado la razón, aunque también hubo mo-
tos de desfallecimiento. "Sí, hemos esta-

punto de tirarla toalla varias veces". Con
, lo más duro fue el primeraño. El primer
cláculo para adultos fue de títeres, "Cali-
:opi", en una producción de La Fanfarra.
strenó en el festival y hubo que esperar

días hasta que arrancara en programa-

normal. ¿Títeres por las noches y para
tos? Parecía realmente atrevido. Rum-

no recuerda cuántos espectadores tuvie-
jurante el primer mes de exhibición, pero
noce que no fueron muchos. Recuerda,
:mbargo, que el primer espectáculo con
res, sin marionetas, fue el de Elisa Cre.
"Cataleg d'artista" (1985).
segundo año consiguieron una pequeña

La línea del Malic -explica
Rumbau- no estaba defini-
da desde el primer día.
Existía esa voluntad de

- reinvindicarel teatro de marionetas
para adultos y de mestizaje de este'
género con Otros, pero el Malle ha
ido poco a poco encontrando su lí-
nea. Poco a poco hemos ido apren-
diendo el oficio de empresario tea-
tral." Rurnbau añade que "en estos
momentosestamos bastante asenta-
dos. Hemos encontrado una fórmi-
la, tenemos algún patrocinador: tres
de los mejores espectáculos de pe-
queño formato del pasado año sees-

trenaron aquí..." Todo va bien, bas-
tante bien, y Rumbau, además, lo
tiene claro. "No queremos crecer.
Las salas alternativas suelen ser pc-

¯ queñas porque no hay posihilidadoc
económicas de que sean más gran-
des." El Malic no quiere crecer. En
todo caso crecer en número de act i-
vidades, de desarrollar proyectos.
como el Festival d'Opera de Butxa-

ca, como el tercer número de la Re-
vista 'Malic', dedicada al mundo de

la marioneta y editada conjuntamente con el
Institut del Teatre. Y eso porque Rumbas,
como casi todos quienes en alguna, varias
muchas ocasiones han descendido esas verti-
ginosas escaleras que conducen a la previa-
mente inimaginable sala, han descubierto la
magia de ese local, El secreto lo descubre alio-

¯ ra Rumbau: "La cercanía. iTe das cuenta1, ha-
cer ópera con los cantantes a dos metros. Ese
espacio ha creado una poética propia. Esa
proximidad que rompe cualquierconvención
teatral creo que ha sido definitiva".

La semana pasada hubo ruido y muchas
nueces. El Malic celebró con burbujas su ani-
versario. Pasó una buena parte de la vida tea-
tral barcelonesa. Pero unas horas después de
la fiesta, sigue dándole a la marioneta..

ayuda institucional y las cosas pinta-
ron de frente, pero no seria hasts
1989 cuando el Malic comenzaría a
consolidarseal tiempo que multipli-
caba sus actividades. El primer Fes-
tival de Tardor no fue ajeno a esa
reacción al incluirle en su programa-
ción. Luego, el Malic alumbró a Es-
ther Formosa y posteriormente al
grupo vocal Stupendams. Los ado-
res y cantantes fueron robando sitio
a las marionetas. Nadie que estuvie-
ra allí podrá olvidar al Théátre dc
Huchette con "La cantante calva" y
"La lección", de Ionesco, Son los
momentos "gratificantes" para los
gestores de la sala.

Mestizaje

De las marionetas ala ópera de bolsillo
¯ En diez años, el Teatre
Malic ha ofrecido 232 es-
pectáculos, de tos que 138.
han sido dirigidosal e pee-

tadoradultoy 94a1 público
infantil. La sala de la calle
Fussina ha presentado, y en
muchas ocasiones ha estre-
nado, en España montajes
de 49 compañías extranje-
ras, y de los 138 montajes
para adultos, 61 han sido
de teatro de marionetas.

En los últimos años, el
Malle se ha aproximado
también a laópçra, presen-
tando Ocho montajes y cita-

tro recitáles'líricos,y para
el año próximo prepara la
segunda edición del Festi-
val d'Opera de Butxaca,
con una duración de dos
meses y con una programa-
ción de entre cuatro y seis
producciones, tres de títu-
los del gran repertorio y dos

contemporáneas, una de
ellas encargada por el Malic
a Jordi Rosainyol (música)
y Albert Mestres (libreto).
Asimismo,el Malic ha rea-
lizado 19 exposiciones, seis
sesiones de magia y quince
de cabaret.

La próxima oferta del
Malic la protagonizará la
actriz francesa Myriam
Mezières con un espectácu-
lo de cabaret erótico,

Toni Rumban y Eugeni Navarro, dos de los impulsores del Malic, en la sede del teatro de la calle Fussina



CINES
XI FESTIVAL DE
TEATRE DE TITELLES
XIé Festisal Isternaclonal de Teatre de Tite-
lles de Barcelona.

-De ri 1 al 20 de novembre. organitzat per I'lnsti-
tul del Teatre de la Diputació de Barcelona, smb la
col.labor6 del Departament de Cultura (Generalitat
de Cataharya), Pati Uimona (Ajuntainent de Barcelo-
na), Institut Afemauly de Cultura, Calxa de Catalunya,
Unima Catalunya, institut Brittinic, institut Frances.
-Sessions escolars de dil1un a dlvendres, informa-

ció: 268 20 78..
Teatre Mrli Gual. Sant Pere més Baix, 7,
08003 Barcelona, Tell. 268 20 78.
-Albeecat Rosar (Alemanya), Gustas I la seca co-

Ba. Dies 11 i12,a1es22.00h.Dia13,alesl8.00 h.
-Xpto (Brasil), Babel Bum. Ola 14, a les 22.00 Ii.
-Materialtheater Stuttgart (Alen'ranys), Paradis
Now. Ola 15, a les 22.00 h.
-Amores at AguaIto (França), Señor Z. Ola 16. a
les 22.00 Ii.
-Axsoede e Stecchatonl (Italia), La captrixeta
vwneBa. Ola 17, a les 22.00 h.
--as Aos (Catalunya), Olarl d'ana corifusló.
Dies 18119, a les 22.008. Ola 20. a es 12.008.
Teatre Atã Gua La Cuten'.
-Faulty optic (Anglaterra), L'arengada difunta de
Darwin. Dies 12 ¡13, a les 20.00 h.
-Escola de Praga (Rep. Txeca); Una bIstorta de
sang ltetge, Ola 14, a les 20.00 8.
-Max Vandervorst (BOlgica), Slnfonta d'objectes
agandonats. DIa 15, a les 20.008.
-Tana Tana (Psis Basc), 81-kate. Ola 16, a les
20.00 h.
-Figuren Theater Tüblngen (Alemanya), Histories
de nit, 17, a es 20.00 8.
-Coiopaeyla Sergio Diotti (Itallal, El temps de les
tantas. Dies 18 19, a les 20.008. Elia 20, a les

,..12.00 IL
Accions al bag del Testee Mete Deal
-Teatte de Sac (Catalunya), El pirata Barba Ne-
gre. Dies 12 idet 16 al 19, ales 19.45 8.121.45 1.
-GlOrIa Massana-Grup Silenci (Catalunya). Facul-
tares. Dies 12 ¡13, a es 19.458.
Teatrñ Mdc. Fussina, 3, 08002 Barcelona Tell.
31070 35.
-Sesons goltos. Día 16, a les 23.00 8.
-Theal Handgemange (Alemanysi), LIlt de mort
smb happy end I Una paraula per una altra. Dies
17, 18, jig, ales 22.008. Ola 20. a es 18.008.
-Mathertaitheater Stuttgart (Alemanya), Cuates a
rhora d'eaorzar. Dies lii 12, ales 24.008. Dia
13, ales 20.00 ti.
Testee Tantarantana. Tantarantana, 16,08003 Bar-
celona. Tell. 31941 58.
-Centre de fltellas de Lletda (Catalunya), La Jana
I eta tres oseas. Dies 12 119,a les 18.00 8. Dies 13 I

20, a les 12.00 h ¡13.008.
-Testee de Iloquer (Catalunya), Sttlats. Dies 12,
14, 15 lIS, ales 22.008. Día 13, ales 19.00 8.
-Aisle Testee (Catalunya), Ubti Ret. Dies 17, 18. ¡
19, ales 22.008. Ola 20, ales 19.008.
Artenbret. Perill, 9-11, 08012 Barcelona. Tell.
457 97 05.
-Ele Rocamora (Catalunya), Anibuster. Ola 12 ¡ del
14 al 18,a les 23.008. Dies 13120,a les 11.00 8.,
13.00 ti I 22.00 h. Ola 19, a les 17.00 Ii. I 23.00 h.
-Preus Teatre Adrih Dual, Malic Tantarantsna i Ar-
tenbrut 1.200 ptes. Menors de 10 suyo acompam-
yats 600 pIes. Venda d'abonsments 10 espectactes
a la tagu del Teatre Adñti Gust, preic 6.000 ptes.
Pati Libasen, liegomir, 3, 08002 Barcelona Tell.
268 47 00.
-Eta Rocainora (Catalunya), La maleta. Ola 12, a
los 18.00 8.
-l.a IJeiy,rsal (Catalunya), Las doce maravliTas
del mundo. Elia 13, a les 12.00 8.
-FtI ad FBs (Catalunya), litaDas Jazz Band. Ola
19, ales 18.008.
-Teste. da Fil (Catalunya), Entremans. Ola 20, a
les 12.008.
-Preu: sessions 12.00 h., 150 ptes. Sessions
18.008.400 plea.
FundadO Miró. Parc de MontjuIc, 08004 Barcelona
Tell. 3201908.
-L'Estsnedor (Catalunya), Dtplo. Dies 12 ¡19, a les
17.308. Dies 13 i 20, ales 11.30 i 13.008. Preu:
500 ptes.

AVU I
EL PAÍS
EL PERIÓDICO
LA VANGUARDIA

novembre 1994
(tots els dies del 'festival)
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Tozer, un mestre de tftetlaires amb cara davi i anima de nét
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Harry V.
mestre titellaire

Ferran Escoda

Tozer,

Una exposició sobre l'obra del mestre marionetista Tozer s'ha presentat aquesta

tardor, al Cercie Cultural de "la Caixa" de Granollers, per mostrar-nos peces
recollides pel Centre de Titelles de Lleida i 1'Institut del Teatre de Barcelona.
Harry Vernon Tozer és un britànic, nascut el 1902 al Paraguai -per atzars fami-
liars- i installat a Barcelona des de 1925. La seva feina corn a introductor de la
marioneta a Catalunya i corn a rnestre de titellaires ha estat excepcional, a més
a més ha estat difusor per tot el mOn de la titella catalana de guant, desconegu-

da fins als anys trenta. Pera, per darnunt de tot, ha estat un creador i un inno-

vador de 1'art del teatre de marionetes. L'exposició es pot veure aquest mes al
Pati Llimona de Barcelona.

L exposició de Grano -

hers ens acosta a
diversos conjunts de mario-
netes deis espectacles mun-

tats per Tozer. L'inevitable
joc amb els personatges

arquetípics ens transporta a
l'espectacle ingenu de la
infantesa. Els equilibris de!
món de! circ, amb els seus
forçuts i els pallassos mala-

baristes, o la bailarina das-

sica que fa la seva dansa
agónica del cigne, són
alguns deis personatges

d'aquestes marionetes cons-

truIdes als anys trenta i qua-

ranta. Els titois deis especta-

cies són la clau sonora que
ens obre el record: El gran
Ambrosi, El darrer ball,
Forçut tossut, Sant Jordi I el
drac o Una calavera molt
calavera. Qualsevol pot

retrobar aquella fascinació

infantil de les matinals de
diumenge deis putxinellis
Angles o el misten de la
il1usió televisiva de les
marionetes d'Herta Frankel,
ambdós collaboradors de
Tozer. Pera els seus espec-
tacles també van arribar al
públic de la Cúpula del
Coliseum del FAD i a la
Fundació Miró. Durant la
dècada deis cinquanta
arriba a tenir un repertori
de 42 obres i prop d'un
centenar de marionetes. Es
a partir deis anys setanta

que Tozer inicia la seva
collaboració amb l'Institut
del Teatre, on comença la
seva feina docent i on cons-

titueix la companyia estable
de Marionetes de Barcelo-
na. Jubilat formalment el
1990, el seu treball ha creat

escola i ha posat els fona-

tozer U Exposició Novehrç 1994 Hf11I 13



ments del teatre de titelles
actual. En la mostra

podem contemplar també
peces fetes durant els anys
vuitanta, perO les millors
trobalies són les deis pri-
mers anys, corn les titelles
Cigarret i Cerilla de
l'espectacie Elfosfor i ¡a
nicotina, o les peces de
l'Estació de servei.
PerO la marioneta no és
nornés un ninot articulat,

5 un aparell complex
amb un batec regulat per
fils i pel comandarnent
que belluga una ma invisi-
ble. Harry V. Tozer ha tre-

A I'esquerra, 'Bello Benito'
A baix a l'esquerra, Panchita'
A baix a la dreta, 'Capitán Brossky'

ballat també els aspectes

técnics de la construcció de
la marioneta i de les esce-
nografies, les seves millores
en el comandament verticar
ens recorden la complexitat
de cadascuna de les seves
creacions.
La princesa viu captiva del
drac i del gegant ferotge,
i'esquelet que branda la
dalia de la mort es desma-
nega impossible, el funam-
bulista reilisca i recupera
l'equilibri una i una altra
vegada sense avançar... les
marionetes ens emboliquen
dins el seu misten, tal corn
ho fan els automates defira
o les mascares. del carnaval.
En un temps de realitats vm-
tuais acostar-se a la vida de
fusta i fil, conèixer la humi-
iitat articulada de la mario-
neta, és un exercici saluda-
ble i evocador d'una realitat
plena de magia.

14 ULIHI Novembre 1994 tozer U exposició



tozer ¯ Exposició Novembre 1994 U1ILI 15



16 UflIll Novembre 1994 t itelle s U Festiva' Internacional



Adriana Clivillé

Li
i els festivals compleixen la

missió de mostrar el més nou d'una disciplina, el Festi-
val Internacional de Teatre de Titelles de Barcelona
torna a ser un venta!! de la versati!itat de!s objectes.
Més enllà de la marioneta tradicional, el Festival
ensenya les possibilitats de les figures a través de la
seva animació. La marioneta del seg!e XX s'obre a tots
els generes de les arts escèniques i incorpora dansa,
propostes plàstiques, música i performance.

La programació del Festiva! s'enceta amb la corn-

panyia alemanya Albrecht Romer, que actua de I'll al
13 de novembre al Teatre Adrià Gua! de l'Institut de!
Teatre de Barcelona. Una proposta innovadora del
corrent més contemporani del teatre de figures. Una
boria possibilitat per veure el que es cou a! centre

dEuropa, un deis punts originaris en tradició de tite-
Lles. Els brasilers XPTO ofereixen dues propostes al
mateix teatre: Coquetel i Babe! Bum. Espectacles d'una
autèntica explosió de color en una !inia autóctona,
perO de !es més innovadores de !'Amèrica Llatina.

Paradise Now representa !a vo!untat de !a compan-
yia alemanya Materialtheater de dotar e! teatre d'objec-

tes d'arguments contundents. El muntatge es situa
!luny de la ronda!lesca popu!ar, sense voler dir que no
sigui apte per a un púh!ic familiar. Teatre d'objectes en
el més pur estil, e!s dies 15 i 16 a !'Insitut. I de França
els dies 16 i 17 es pot veure e! duet Amoros et Agus-
tin, i constatar el merescut aval que les terres francOfo-
nes oferèixen al teatre dobjectes.

Diari d'una confusió. de!s cata!ans Els Aquilinos, és
e! muntatge guanvador de! Premi Carbonell d'enguany
que s'estrena e! dia 18 a linstitut. Bastit sobre un
ambiciós projecte tCcnic. a aquest espectac!e d'objec-

tes amb participació dactors, l'envolta una clara
expectació.

Repeteix Assonde!!i e Stecchettone (Italia), que el
Teatre Ma!ic ja ha portat a Barcelona. Alerta, perque
pci Festival només serà possib!e veurels en una actua-

ció el cha [7 a !institut. i !endernt en clues sessions
per escolars. Oferéixen Un muntatge, Capocatti Rossi,
en petit format que explota les possihi!itats del gest

redut.
A La Cuina de l'Institut del Teatre es reparteixen e!s

anglesos Faulty Optic (dies 12 i 13), amb un muntatge

d'ombres i profeccions; els cata!ans L'Avexutxu (dies
14 i 15), amb un conte clarament adreçat a un públic
infantil; !a tradició de tite!!a de fil més genuIna amb la
companyia Escoln de Praga (dia 14); o els belgues
Max Vandervornt (dies 15 i 16), amb una proposta de
teatre d'objectes feta amb material divers.

L'única presencia de la resta d'Espanya és del País
Basc. La companyia Taun Taun ofereix una proposta

per a espectadors adults i una altra per a públic fami-
!iar (dies 16 i 17). La Cuina completa la seva progra-
mació amb e!s alemanys Figuren Theater Fabringen
(dies 17 i 18) i la companyia italiana Sergio Diotti (dies

18 a 20).

E! Teatre Malic arriba a! seu lOe aniversari amb
aquesta edició del Festival, i ho celebra amb una festa
i la presentació del 3er número de la seva revista. A
partir d'ara, la revista és co-editada amb l'Institut del
Teatre de Barcelona i porta per nom: Malic-Teatre de
!'Imaginari. La Fanfarra presenta al petit loca! del Born
de Barce!ona un espectacle molt dirigit a públic esco-
lar, que es representa tots e!s dies del festiva!. La nit
del dia 16 se'n fa una sessió go!fa a les 23h. Apart, el
Teatre Ma!ic programa dues companyies a!emanyes,
amb teatre de figures aliat amb el maxim de tècniques
avantguardistes. Sempre, perO, petit format.

Les propostes inc!oses a! vestibu! del Teatre Adriá
Gual, a! Teatre Tantarantana, a !a sala Artertbrut, al Pati
Llimona i a la Fundació Miró de Barce!oria provenen
totes de Cata!unya. E! ja conegut Teatre del Sac i la
companyia Glària Massana son al primer espai, amb
propostes gestuals. El Centre de Titel!es de Lleida
escenifica amb petites tite!!es de fusta el conte tradicio-
na! La Jana i els tres óssos. a! Tantarantana. A! petit
!oca! també hi ha el Teatre de L!oguer amb una pro-

posta per a adults i Alvic Teatre amb una versió per
objectes i actors d'Ubú Rei.

L'Artenbrut programa de manera abso!uta i única
!'última proposta de!s Rocamora, Aubaster, una de les
companyies cata!anes amb mes anys, prestigi i l!igams
pedagOgics del mestre Tozer. E!s Rocamora fan una
actuació d'un antic espectacle. La maleta, e! dia 12 al
Centre Cívic Pati Llimona. El dia 13, La Universa! hi
ofereix Las doce maravillas del mundo; el dia 19 hi
son e!s Fils and fi!s; i e! 20, e! Teatre de Fi!. La Funda-

ció Miró es concentra en un so! grup, Teatre de l'este-
nedor, amb un muntatge adreçat a públic infantil de
teatre de figures.

Tecniques i arguments a! servei dun recurs per al
teatre, per a la interpretació. Corn a tal, apte per a tots

e!s públics.
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