“IDENTITATS”
Teatre de Marionetes.
Espectacle de mitjà format per a un actor, un titella de fil i sis màscares. Sense paraules.
Per a joves (+10) i adults. Interior o exterior (disponible versió tècnicament simplificada).
Apte per a transport aeri (2 pax, 1-2 maletes).
L’essència més pura de la Marioneta, ens endinsa en una recerca dramàtica emocionant i sorprenent de la
seva pròpia existència, on aquesta evoluciona sota diverses coreografies contemporànies, amb música
electrònica, ambients de llum i video-fons.
Estrenat a la “Nit Titellaire d’Artés”, el 27 d’agost de 2016 a l’Auditori de Cal Sitjes Artés (Bages).
Guardó a la Millor Obra Dramàtica del 2nd Nanchong (Xina) International Puppet Art Week Festival 2017.

SINOPSI
La marioneta metafísica. Una marioneta nua, sense rostre, neix i mor en escena. En el decurs de la seva
efímera existència, adoptarà diferents màscares, cadascuna de les quals li marcaran la manera de ser i fer,
assumint així les identitats que li venen prefigurades per aquestes.

Obrir el camp de la marioneta a la recerca contemporània i al públic jove.
Tot commemorant els quaranta anys de professió, el marionetista Carles Cañellas proposa un treball per a
joves i adults, on combina la puresa del Titella de Fil, amb la manipulació més acurada possible i una
exploració de les enormes capacitats dramàtiques del ninot.
IDENTITATS no només és una metàfora teatral de l'actor enfront els rols que ha de representar durant la seva
carrera, sinó també de la vida mateixa.

"Aprendreu per compte vostre que en el llarg trajecte de la vida trobareu moltes màscares i pocs rostres" ―
Luigi Pirandello (U, ningú i cent mil)
Pirandello teoritza que tots som personatges a l'escenari del teatre de la vida. Cap de nosaltres és lliure de
seguir el flux continu de la vida. Cap de nosaltres és realment lliure. Som màscares que interpreten un paper,
som marionetes sense personalitat ni esperit. Qualsevol que intentés treure’s la màscara es convertiria en una
màscara nua i, per tant, en persona i no personatge. Cadascun de nosaltres creu en principi que és un, que
posseeix una única identitat, l'autèntica. Però quan descobreix el que la gent pensa d'ell o ella, comença a
descobrir altres cent mil identitats desconegudes, i finalment aquell u esdevé ningú, en la percepció de no
tenir idea de quina sigui la identitat real.

El titella de fil com a absolut protagonista d'una obra innovadora, amb un elevat grau de complexitat tècnica,
en la manipulació d'una marioneta de 90 cm d'alçada i 27 fils, que mou en Carles Cañellas i que interpreta
successivament els diversos personatges que li marquen les màscares que endossa. Accions dramàtiques
que s'intercalen amb moments de dansa contemporània, amb coreografies creades per l'ex ballarina i titellaire
Susanna Rodríguez, en les quals la marioneta es mou al ritme de músiques electròniques, composades i
interpretades per InnoDB. Tot, acompanyat de retroprojeccions de vídeo-art -vídeo backgrounds- (vídeo fons),
que en reforcen la seva expressivitat, obra de Giacomo Verde i amb un acurat disseny de llums, suggeridor i
pictòric, creador d'espais i ambients emocionals, posat en pràctica per en Quico Gutiérrez.

És intenció de la proposta mostrar a un públic habitualment allunyat de la marioneta, un camp que no per
desconegut és menys interessant i que projectant-se al futur, arrela directament en les teories dels
experimentadors teatrals de les primeries del segle XX, que decideixen, en els seus projectes o somnis o
utopies de renovació teatral, precisament recórrer a un objecte obsolet com és la marioneta. En particular
l'anglès Edward Gordon Craig (1872-1966) i, posteriorment, el polonès Tadeusz Kantor (1915-1990). Però
també podríem citar el rus Vsévolod Emílievitx Meierhold (1874-1940); o els alemanys George Grosz (18931959), que prepara espectacles satírics amb marionetes, i Oskar Schlemmer (1888-1943) de l'escola de la
Bauhaus; o el suís Adolphe Appia (1862-1928), que col·labora amb el marionetista Otto Morach (1887-1973);
o el francès Gaston Baty (1885-1952), que teoritza la superioritat de la marioneta sobre l'actor de carn i
ossos… i podríem encara seguir citant-ne d'altres. El fet és que titelles i marionetes reuneixen algunes
importants característiques que, sobretot a principis del segle passat, eren molt apreciades en els ambients
teatrals que perseguien objectius de renovació o de subversió: "el sabor de l'Orient i la màxima disponibilitat a
la inventiva, el divertiment satíric i el gust pel grotesc, la rudesa d’allò popular i primitiu i el plaer
d'experimentar els materials més insòlits, la improvisació i el màxim rigor".
Un exemple d’això el tenim a Catalunya amb els artistes i intel·lectuals que de 1897 a 1903, es reunien al cafè
dels Quatre Gats de Barcelona, els quals es van interessar i molt pel Teatre de Putxinel·lis i en van escriure
textos i hi van col·laborar fent escenografies, o component música per a obres de teatre de titelles.

Alguns dels autors esmentats es refereixen a l’assaig, preciós i precursor, que el dramaturg alemany Heinrich
von Kleist (1777-1811) va publicar el 1810, “Über das Marionettentheater” (“Sobre el Teatre de Marionetes”),
adreçant-se als artistes de les Arts Escèniques, i especialment als ballarins, en la convicció que deurien ser
aquests principalment, els que assistissin als espectacles de marionetes.

FITXA ARTÍSTICA
Autor, Direcció, Escenografia, Marioneta i Actor: Carles Cañellas
Coreografia i Vestuari: Susanna Rodríguez
Música Electrònica i Efectes: InnoDB
Il·luminació: Quico Gutiérrez
Video-Art: Giacomo Verde
Producció: ROCAMORA, SCP

CURRÍCULUMS
Carles Cañellas, marionetista professional des de 1976, degà dels titellaires de fil catalans, considerat per la
crítica internacional com un dels millors i més hàbils marionetistes europeus, va crear “Els Rocamora” el 1982
mentre vivia i treballava a Itàlia, després d'haver passat pels grups barcelonins: “T.I.Z.” (1974-76), “GrupoTaller de Marionetas” (1976-78), “Col·lectiu d'Animació de Barcelona” (1978-80) i el circ “Circ-Cric” (1980-81).
Professor de l'Institut del Teatre de Barcelona, durant el curs acadèmic 2005-06. Dirigeix espectacles d'altres
companyies i treballa en cinema, televisió i publicitat, com a actor i també constructor i animador de titelles i
objectes.
- Reconeixement als 35 anys de Trajectòria Professional de Rocamora Teatre, del 35è FESTIVAL TITIRIJAI, TOPIC
TOLOSA.
- Guardó a la Millor Obra Dramàtica del 2nd Nanchong (Xina) International Puppet Art Week Festival 2017 per
l’espectacle IDENTITATS.
- Reconeixement a la Trajectòria Professional. 27a Fira de Teatre de Titelles 2016. Lleida.
- Premi de Reconeixement a la Carrera Professional. 7a Mostra de Titelles de les Roquetes. Barcelona.
- Reconeixement a la Carrera. IX Festival Internacional de Titelles i Màscares 2011. Esplugues de Llob.
- Guardó a la Millor Animació per “Solista”.11th World Festival of Puppet Art 2007 Praga, Txèquia.
- Premi de Reconeixement a la Carrera "La Luna d'Argento 2004". Festival Internacional de Teatre de Titelles "La Luna è
Azzurra" de San Miniato (Pisa) Itàlia.
- Premi "Fem Teatre" de l'Ajuntament de Barcelona per “Negre Sobre Negre” 1986.
- Premi millor espectacle per Air Mail. 2a Mostra de Teatre de Titelles de l'Estat espanyol, Terrassa 1985
- Premi al millor espectacle de Teatre de la "Biennal d'Art Jove 1985" de Barcelona per “Air Mail”.
- Pública menció del Jurat del "XVIIè Festival Internacional de Teatre" de Sitges per “Air Mail”.

Susanna Rodríguez, membre de Rocamora Teatre des de 1987, va estudiar Dansa Contemporània a
l'Institut del Teatre de Barcelona (1982-85), productora, titellaire i ex ballarina de les companyies de dansa
contemporània: “Taba” (1982-86), “Saez-Taba” (1986-87) i “Trànsit” (1988-89).
Amb aquestes companyies va ajudar a crear i va ballar els espectacles:
- 1982-83- “ESPAI ABSURD D'UN SOMNI FOLL”. Taba.
- 1984- “SIS LIANG”. Taba.
- 1985- “EL CIRC DE LES GERMANES GRATAKOFF”. Taba.
- 1986- “ÀFRICA A CASA”. Taba.
- 1987- “ENS”. Saez-Taba.
- 1988- “TRASTORN”. Trànsit.
InnoDB, jove multi-instrumentista i productor musical enfocat en l'electrònica i l’electroacústica. Enginyer en
Sistemes Audiovisuals per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Compaginant-ho amb la composició de
temes musicals amb ordinador. Des de petit es va interessar per la música i els instruments musicals de tota
mena. Aquest afany el mou a experimentar i seguir aprenent a tocar-ne de nous, ja sigui de forma
autodidàctica, o no.
Giacomo Verde s'ocupa de Teatre i Arts Visuals des dels anys 70. A partir dels 80 realitza “oper'azioni”
lligades a l'ús creatiu de tecnologia "pobre": vídeo art, tecno-performances, obres de teatre, instal·lacions,
tallers didàctics. És l'inventor del "tele-racconto" ("tele-relat") -performance teatral que combina narració,
micro-teatre i macro presa en viu-, tècnica usada també per vídeo-fons-en-viu en concerts, recitals de poesia i
espectacles teatrals. És un dels primers italians en crear obres d'art interactiu i net-art. Ha col·laborat amb
diversos grups com a autor, actor, performer, músic, vídeo-escenògraf i director. És professor de vídeo
instal·lació a l'Acadèmia de Carrara i de vídeo teatre a la Acadèmia de Macerata. Ha treballat amb interns, ha
animat 'Euclide', personatge virtual interactiu, ha creat jocs "pobres" alternatius per a l'ús intel·ligent de la
televisió, ha fundat la “SeStessiVideo produzioni” (SiMateixosVídeo produccions), ha ensenyat a destruir
televisors, ha escrit, polemitzat, inventat fórmules i definicions. Reflexionar experimentant lúdicament sobre
les mutacions tecno-antropo-lògiques que es duen a terme i crear connexions entre els diferents gèneres
artístics, és la seva constant.
Quico Gutiérrez compta amb una llarga experiència que li ha permès participar en nombrosos projectes. Des
de l’any 1970 s’incorpora a diversos grups de teatre independent i al 1975 obté el carnet d’Actor pel Sindicat
de l’Espectacle de la CNS. Comparteix aquesta activitat amb la de producció dins l’àmbit de la Nova Cançó i
participa en l’organització dels Festivals de Canet. Les seves primeres il·luminacions són realitzades en les
gires de recitals d’Ovidi Montllor, amb qui hi col·labora durant tres anys. Fins el 1988 participa com a tècnic i
il·luminador amb diverses companyies de teatre. Entre 1989 i 1991 s’incorpora a l’Equip Tècnic del Centre
Dramàtic de la Generalitat de Catalunya al Teatre Romea. Des de 1992 ha col·laborat amb prestigiosos
directors com ara: Sergi Belbel, Ramon Simó, Mario Gas, Mathias Langhoff, Jose Luis Castro, Hermann
Bonnin, Maurizio Scaparro, Joan Ollé, José Luis García Sánchez, Lluís Homar, Manel Dueso, Luis Olmos,
Ricard Salvat, Joan Ma. Gual, Magda Puyo, Juan Carlos Martel, Vincent Boussard, Lindsay Kemp, Dmitri
Bertman, J.L. Bozzo, entre d’altres, en un gran nombre d’espectacles de tot gènere: teatre, òpera, dansa, circ,
musicals, concerts, marionetes...
És membre fundador de l’Associació d’Autors d’Il·luminació (A.A.I.)
- Premi Max 2000: Millor Disseny de Llums per “El Lector por Horas”
- Premi Butaca 6a. Edició 2001: Nominació per “Top Dogs”
- Premi Max 2001: Nominació pel Disseny de Llums de “Top Dogs”
- Premi ADE 2003: Nominació per “Las bicicletas son para el verano”
- Premi Max 2003: Millor Disseny de llUms per “Las bicicletas son...”
- Premi Butaca 12a. Edició 2006: Nominació per “J’Arrive...!”
- Premi de la Crítica de Barcelona: Millor Disseny de Llums per “La América de Edward Hooper”
- Premi Butaca 15a. Edició 2009: Millor Disseny de Llums per “Mort de Dama”
- Premi Escènica 1a. Edició 2010: Nominació per “Mort de Dama”

La productora Rocamora SCP (continuadora de les anteriors “Els Rocamora SCCL” i “Rocambole SL”) la van
constituir Carles Cañellas i Susanna Rodríguez el 2004 i amb aquesta i des de llavors, han seguit produint
totes les activitats de Rocamora Teatre, i ara també de l’Espai Animacions (Centre d’iniciatives titellaires)
situat a Calders, que és la seva seu i des d'on estan promovent activitats al voltant d'aquest gènere teatral.

FESTIVALS
TRANSVERSALS 2022. ESCALDES-ENGORDANY. ANDORRA
47 FESTIVAL DI MORGANA. MUSEO ANTONIO PASQUALINO. PALERMO. ITÀLIA
3 JOURNÉES DES ARTS DE LA MARIONNETTE DE CARTHAGE - 3rd CARTHAGE PUPPETRY ART DAYS. TUNIS.
TUNÍSIA
5è FESTIVAL DE TITELLES DEL MOIANÈS. CASTELLTERÇOL
XXX FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITELLES. GAVÀ
3 FESTIVAL FRATELLI BURATTINI. TEATRO PUCCINI. FIRENZE. ITÀLIA
PENDIENTES DE UN HILO. FESTIVAL DE TÍTERES Y OBJETOS. MADRID. ESPANYA
GUANT. 14è FESTIVAL DE TEATRE DE TITELLES DE VALLS. VALLS.
43 FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI BURATTINI E DELLE FIGURE ARRIVANO DAL MARE!. RAVENNA. ITÀLIA
2n FESTIVAL DE TITELLES DEL MOIANÈS. CALDERS
35 FESTIVAL TITIRIJAI. TOPIC - TOLOSA (Gipuzkoa). ESPANYA
XXI FESTIVAL L'ARLECCHINO ERRANTE. PORDENONE. ITÀLIA
X FESTIVALUL INTERNATIONAL DE TEATRU PENTRU PUBLICUL TANAR. IASI. ROMANIA
FIOS. MUSEU DA MARIONETA. LISBOA. PORTUGAL
II FEIRA DE TEATRO DE BONECOS E FORMAS ANIMADAS. FAFE. PORTUGAL
2nd INTERNATIONAL PUPPET ART WEEK FESTIVAL. NANCHONG. XINA
XIX FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE TÍTERES, OBJETOS Y VISUAL. GRANADA. ESPANYA

CRÍTICA
IDEAL de GRANADA. 2 de juny 2017. TEATRE / CRÍTICA. ANDRÉS MOLINARI
TANTS FILS COM MÚSCULS
Des de Catalunya ens va arribar aquesta petita meravella consistent en un home sol amb el seu nino de
fusta articulat. Una història perfecta que va de l’entranyable al sorprenent. Des del naixement del titella
sortint a contraccions de la bossa vermella, gairebé un úter tissular, fins a la seva mort i sepultura en una
bossa negra, fèretre amb aparença de jaç per a les despulles. Un exemple d'intel·ligència en transposar els
caràcters clàssics a caretes intercanviables sobre un cap sense expressió ni tan sols rostre. Carles és un
titellaire dels d'antany servit en una escenografia d’enguany. La seva tècnica barroca i arriscada s'incrusta
amb cura i elegància en un escenari parapetat per unes contínues projeccions abstractes i una insistent
música reiterativa sempre d'acord amb el caràcter o la "identitat" del personatge manipulat. Milers de fils
connecten les seves mans amb el cos del titella. Gairebé tantes fines cordes com músculs cal moure a
l'homenet de fusta de color blanc brut. Aquestes primíssimes cordes són cordons umbilicals, mai trencats,
entre creador i creació, de manera que el manipulador es fa actor i gaudim amb el diàleg sense paraules entre
els dos personatges en escena. Carles aconsegueix que el titella voli, gaudeixi, es cabregi donant-li cops de
peu al seu déu, pateixi de tedi, s’arrossegui de submissió i fins i tot insinuï un ball flamenc. L'excés de fils de
vegades fa que uns s’entapissin amb altres, però la correcció que fa el titellaire sense immutar-se apel·la a la
necessitat que sempre tenim els éssers humans d'ajuda exterior, de l'ajuda d'aquesta mà amiga tan enyorada,
per reconduir els nostres embolics. Feliç aquest titella que compta amb les mans i la intel·ligència d’en
Carles per saber quina cara posar en cada instant, quina conjuntura moure en consonància i quin error
corregir a temps amb un simple passar el fil per allí en comptes de per aquí.
FITXA
> Espectacle: Identitats
> Companyia: Rocamora Teatre
> Creació: Carles Cañellas
> Teatre: Alhambra, dia 27 de maig 2017
http://www.putxinelli.cat/2017/03/15/identitats-de-rocamora-teatre/
http://www.putxinelli.cat/2017/06/15/identitats-de-rocamora-teatre-guanya-el-premi-al-millor-espectacledramatic-al-festival-de-nanchong-xina/
http://www.titeresante.es/2017/09/identitats-de-carles-canellas-la-primacia-de-los-hilos-en-el-museu-damarioneta-de-lisboa/

CONTACTE ROCAMORA TEATRE: C. Manresa, 74. 08275 Calders -El Moianès- (Barcelona)
info@rocamorateatre.com - www.rocamorateatre.com tel.: 938 309 006 - 616 438 555 - 603 743 089
+ INFO i DESCÀRREGUES
https://www.rocamorateatre.com/ca/identitats-espectacle-titelles-fil-marionetes.html
17/11/2022

