
Nota informativa d'UNIMA Catalunya
 referent a la detenció de la companyia

 “Títeres desde abajo”

En motiu de la detenció (i posterior acusació de delicte d'apologia del terrorisme) dels
titellaires de la companyia  “Títeres desde Abajo” i  motivats per les informacions llegides o
escoltades  fins  el  moment  en els  mitjans  de comunicació,  ens  dirigim a vostès  per  aportar
l'opinió des del punt de vista dels professionals del sector.

Els titellaires fem teatre per fer riure, plorar, pensar, reflexionar, criticar...

En el llenguatge dels titelles,  sobretot en el dels titelles de guant,  s'usa l'exageració,
l'absurd, les garrotades i es transgredeix qualsevol norma ètica i moral si l'obra ho demana:

 Don Cristóbal és un personatge de l'antiga tradició dels titelles de Castella. Té
els  seus  antecedents,  com  tants  altres  (Polichinela,  Mr.  Punch,  Kasperl,
Polichinelle, etc.) en la Commedia dell'Arte Italiana. És un personatge malcarat,
avar,  masclista  i  mentider.  Un personatge que,  amb l'ús  de la  “cachiporra”,
aconsegueix allò que vol.

 Les “suposades barbaritats” que es representen dins l'espectacle “La bruja y
Don Cristóbal” estan extretes de la tradició dels titelles europeus i occidentals,
tals com “las correrías de Don Cristóbal” (que van arribar gràcies a Federico
García Lorca, entre altres), o de Punch&Juddy d'Anglaterra (espectacle infantil
que s'està representant des del segle XVII i on mata el fill, la dona, el policia i,
fins i tot, la Mort!).

Adjuntem un parell  d'articles  escrits  per  estudiosos  de  l'art  dels  titelles  en  motiu  d'aquesta
detenció que ens agradaria que llegíssiu per ampliar la informació entorn aquest fet.

 Article de Toni Rumbau (Director de l'exposició “IF Barcelona”)
 Article d'Adolfo Ayuso (estudiós i  investigador de les formes populars del teatre de

titelles).

Si necessiteu ampliar la informació, fer qualsevol pregunta o aclariment, restem a la
vostre disposició en el correu unimacatalunya@gmail.com o al telèfon: 661 605 883.

Complaguts de la vostra atenció.  

Xesco Quadras
President d'UNIMA Catalunya

UNIMA  (Unió  Internacional  de  la  Marioneta)  és  una  organització  no  governamental
(reconeguda per la UNESCO), amb seu a Charleville-Mezieres (França), que reuneix a persones que
contribueixen al desenvolupament de l'art de la marioneta en qualsevol de les seves disciplines.

UNIMA CATALUNYA és una associació sense afany de lucre que actua en el territori català en
representació d'UNIMA Internacional.
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