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INTRODUCCIÓ

Cal començar aclarint que el titella és un art dramàtic o 
paradramàtic de profundes arrels populars, i que la seua histò
ria, per tant, forma part de la història del teatre. Ara bé, allò 
que anomenem titelles, o més àmpliament teatre animat, 
engloba tota una sèrie d'espectacles que tenen en comú la uti
lització de figures o ninots manejats per l'home. I ací entren 
des de les típiques marionetes fins a qualsevol artefacte dirigit 
per persones, passant pels nanos i gegants, la ventriloquia, les 
ombres xineses, etc. Cal també advertir que des del seu naixe
ment ha estat considerat un gènere teatral menor, raó per la 
qual la majoria de les vegades no ha sigut l'espectacle princi
pal de les funcions dramàtiques, sinó que ha servit d'acom
panyament d'altres gèneres en les funcions especials, en els 
espectacles circenses, en les varietats, etc. Igualment, els tite
lles han sofert una evolució al llarg del temps i, segons les cir
cumstàncies històriques, s'han muntat en diferents llocs (bé a 
l'aire lliure o bé en locals tancats), com han estat les corts cor
tesanes, les processons laiques o religioses, els hostals, els tea
tres de fusta ambulants, els teatres circ, els grans coliseus de 
pedra, etc. Per tot això en aquesta publicació anem a intentar 
reconstruir la incidència del titella, i del teatre animat en gene
ral, dins de la història del teatre a Alacant.

La majoria de les dades ací aportades formen part de la 
meua tesi doctoral, encara inèdita, que amb el títol El teatre a 
la ciutat d'Alacant (1691 -1962) vaig presentar a finals de 1996 
a la Universitat de València. L'amplitud cronològica del treball 
m'ha obligat a manejar diferents classes de materials, així com 
a concretar de manera distinta l'enfocament metodològic i a 
flexibilitzar l'estructura de cada apartat segons la seua natura
lesa i la informació al meu abast. Les principals fonts docu
mentals consultades han estat el magnífic Arxiu que la Família 
Portes ha conservat del Teatre Principal (i de manera més 
incompleta d'altres sales alacantines) que ha llegat a la 
Biblioteca Gabriel Miró d'Alacant, i molts documents de 
l'Arxiu Municipal d'Alacant. També he consultat bastant mate
rial d'hemeroteca de les dues biblioteques citades i de la 
Biblioteca Pública alacantina de la Conselleria d'Educació i 
Ciència. Les referències documentals i bibliogràfiques es tro
ben en nota al final del capítol.
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I. EL TEATRE DE TRADICIÓ MEDIEVAL

1. El teatre profà: entremesos i fasts d'origen 
cortesà

El teatre profà medieval té el seu origen en els especta
cles i diversions que es feien als palaus reials, on es cantaven 
cançons joglaresques, s'escenificaven pantomimes, es balla
ven danses, es realitzaven jocs acrobàtics, s'exhibien artefac
tes i es combinava la música i les arts plàstiques per aconse
guir un fasts força espectaculars dins del marc parateatral de la 
festa cortesana. En algunes ocasions aquests variats entreteni
ments tenien una conformació més dramàtica i eren anome
nats jocs, farses, momos o entremesos.

Es tractava, per tant, d'un teatre no escrit, basat fonamen
talment en l'aparell escenogràfic i en l'expressió corporal, on 
hi estaven presents formes dramàtiques més o menys rudi
mentàries. En aquest tipus de teatre, la paraula era un ingre
dient més, però no necessàriament el més important. Els 
joglars, la majoria dels quals eren analfaberts, reeixien en la 
mímica i en l'acrobàcia, encara que també eren un bons reci
tadors de poemes, gestes o diàlegs que aprenien de memòria. 
Precisament, els primers titelles són portats a la Península 
Ibérica, des de França, pels joglars al segle XII.1 De fet, hi ha 
una pràctica teatral ininterrompuda que va de la faula atei-lana 
del sud d'Itàlia a la commedia dell'arte, i que passa pels joglars 
de l'Edat Mitjana. Les escoles de joglars valencians, com les de 
Xàtiva o Crevillent, foren força importants.

En les festes cortesanes també es barrejaven tota una sèrie 
d'elements cavallerescos d'antiga arrel, com eren els torneigs, 
les taules rodones i els combats entre cavallers. Aquestes jus
tes consistien en fer jocs d'armes o en tirar a terra taulats o cas
tells de fusta, i contenien elements de veritables representa
cions: personatges disfressats, muntatge escenogràfic, etc.2 Hi 
ha una versió en miniatura d'aquestes manifestacions teatrals 
mitjançant titelles dansants, anomenats bavastels, que es bara
llen entre sí simulant torneigs i escenes guerreres. Una evolu
ció d'aquesta vessant del nostre teatre profà foren les batalles 
simulades entre dues comparses, disfressades una de moros i 
l'altra de cristians. Aquests espectacles han rebut també el 
nom de farses, mascarades o moixigangues.

joglar representat en un taulell 
del palau Boíl de Manises 

(Gran Enciclopedia de la Región Valenciana)
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Entremés que tragué el gremi de ferrers 
i manyans de València en una processo 
de l'any 1662.
(Pilar Pedraza, Barroco efímero en Valencia)

A partir del segle XV ens trobem amb la innovació que els 
entremesos eixiren al carrer amb ocasió d'entrades a ciutats de 
reis o prínceps, coronacions, commemoracions de fets d'armes
0 d'altres celebracions reials. Els entremesos consistien en 
grups escultòrics al·legòrics muntats sobre tabernacles o 
carros, per tal de seguir la comitiva pels carrers de la ciutat, i 
acompanyats amb música i recitació de poemes. Signe de la 
popularitat que arribaren a atènyer és el fet que les corpora
cions municipals o els gremis se'n feien càrrec i els costejaven,
1 sovint eren aprofitats també per a la processó del Corpus. Al 
segle XVI els testimoniatges d'un teatre profà cada cop més 
insistentment desenvolupat són ja abundants. Recordem que a 
l'antic Regne de València, a més de la cort virregnal hi hagué 
altres petites corts locals depenents de grans famílies aristocrà
tiques com els Borja, els Ducs de Gandia, els Ducs de Sogorb, 
els Marquesos de Dénia o els Comtes d'Oliva. En canvi, sem
bla que l'aristocràcia alacantina, per la seua relativa feblesa, 
no va cultivar aquesta pràctica escènica cortesana.

Això no obstant, tenim documentat que durant les festes 
per la proclamació de Lluís I (15-1 -1724), per renúncia del seu 
pare Felip V, els gremis alacantins tragueren originals carrosses 
i entremesos en forma de penyes que portaven artefactes 
mecànics i escultures figurades d'animals, així com pardals 
vius i persones fent mímica i moviments simples, alhora que 
una senzilla poesia recitada explicava el que volia representar
se dalt de la carrossa. Segons Maltès i López, que ens les des
criu amb tot gènere de detalls, el gremi dels sastres portava un 
carro triomfal amb una penya on «abría la falda una boca, de 
donde salían dos fuentes cuando la cumbre respiraba llamas 
que ardían... y un ave fénix, cuyo misterio descifraba una 
redondilla...»; al final hi havia «...un peñasco alfombrado de 
árboles y esmeraldas del campo, por el cual se veían correr 
conejos, volar perdices y otras aves no fingidas sino verdade
ras.» El gremi de ferrers tragué «...un carro vistosamente ador
nado, en cuya proa desplegaba las alas un águila, insignia del 
oficio, estrechando en sus garras una espada y una pistola. En 
medio se encendía una fragua a soplos de dos fuelles, donde 
caldeando el hierro, lo labraban sobre el yunte tres ministros 
del mismo gremio de cuyos martillos los compasados golpes 
seguían los puntos de la música. En lo alto de la popa iba una 
granada que abriéndose con artificio, permitía libre el vuelo a 
diferentes pájaros que encerraba. Tiraban toda la máquina cua-
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tro caballos, que gobernaban dos niños vestidos de volan
tes...»3 Igualment, el gremi dels cordoners tragué altra roca en 
forma de ñau.

També sabem que a Alacant hi hagueren fasts, desfilades 
i representacions teatrals, principalment en forma de combats 
de Moros i Cristians, amb motiu d'esdeveniments bèl·lics i 
polítics des de finals del segle XVI fins la crisi de l'Antic Règim. 
Les farses o simulacres de batalles de Moros i Cristians com
plien la funció d'excitar l'esperit guerrer del poble, al mateix 
temps que l'identificaven amb la política (molt sovint bel·licis
ta) de la monarquia. Es al segle XVIII quan aquests espectacles 
assoleixen la plenitud: des del 1691 al 1 789 l'Ajuntament ala
cantí n'organitzà una dotzena de vegades, pel cap baix, amb 
motiu d'esdeveniments reials, fets d'armes i d'altres comme
moracions d'abast general o local. La particularitat de les fun
cions alacantines consisteix en el desembarcament dels moros 
al port, les ambaixades que realitzen els dos bàndols (les pri
meres en festes d'aquesta mena) i les còmiques actituds del 
Pápaz moro que divertien força al públic més popular. Cal 
recordar en aquest sentit que, actualment, en les festes de 
Moros i Cristians de Biar trauen un ninot gegant vestit de moro, 
conegut com la Mahoma, que compleix una funció semblant 
a la del personatge alacantí.

La Mahoma de Biar 
(Col·leccionable del diari La Verdad)

2. El teatre religiós: les roques, les danses i altres 
elements figuratius de la processó del Corpus

És sabut que en la civilització occidental el teatre té un 
origen religiós, i la mateixa procedència deuen tindré també 
els titelles: la pròpia paraula marioneta sembla procedir de 
Maria, la Mare de Déu. A poc a poc, les representacions 
dramàtiques religioses abandonaren el temple i es posaren, 
principalment, a recer de la processó del Corpus, en la qual es 
combinaven elements religiosos amb d'altres de caràcter 
profà.

L'afany de donar a la festa del Corpus la màxima grandio
sitat va motivar que foren imitades les representacions mima
des o dialogades que feien la delícia de la cort. El caràcter 
profà dels entremesos palatins i cortesans fou canviat en la 
celebració religiosa per figuracions de tema bíblic, les quals, 
una vegada dotades de text dramàtic, donaren lloc als misteris. 
A Alacant tenim la representació ininterrompuda dels misteris
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Figurants del Misteri de Sant Cristòfol de 
València (Joan Amades, Costumari Català)

d'Adam i Eva, dit també dels Nostres Primers Pares, i d'El 
Sacrifici d'Isaac o Misteri d'Abraham des de finals del segle 
XVII, si més no, i durant els dos primers terços del XVIII. 
Conjunturalment també es representaren altres misteris i actes 
sacramentals valencians: La venguda del Cristo Redemptor 
nostre, el Misteri dels Sants Pares o acte sacramental del segon 
David i l'Acte Sacramental de Maria. Així mateix, també hi 
havia funcions d'autos sacramentals castellans, com l'intitulat 
Galán, discreto y valiente.

La inspiració profana fou general en l'aspecte escenogrà
fic i conferí a la processó una fesomia prou semblant en totes 
les grans ciutats de l'orbe cristià. A ben segur que els entreme
sos i d'altres elements figuratius, en eixir al carrer, causaren 
immediatament l'admiració del poble. Cal recordar que una 
de les finalitats del teatre religiós era familiaritzar la multitud 
amb els dogmes de l'Esglèsia, els quals s'havien de presentar 
als ulls del poble d'una manera objectiva i real. Tampoc no 
hem d'oblidar que l'estat cultural de la massa popular en 
aquells temps era força endarrerit i calien procediments colpi
dors per fer comprendre els temes religiosos. Per consegüent, 
es tractava d'incorporar un element plàstic (els entremesos, les 
danses i altres figures) a un contingut didàctic (la Història 
sagrada) per tal de reforçar les possibilitats d'assimilació d'a
quest darrer. Es pretenia infiltrar en les consciències un contin
gut doctrinal, no per la via del raonament, sinó per l'adhesió 
efectiva, per la passió que arrossega la voluntat.

Malgrat que els entremesos a l'aire lliure no podien tenir 
una tramoia tan complicada com els fets en llocs tancats, per
metien, en canvi, una major amplitud escenogràfica. En un pri
mer moment, els entremesos, que representaven personatges 
bíblics, anaven a peu, però després foren complementats per 
carros triomfals on anaven estàtues o figures mecàniques de 
fàcil maneig, acompanyats per músics que entonaven cançons 
al·lusives. De fet, actualment en algunes processons de la 
Setmana Santa andalusa segueixen desfilant imatges sagrades 
mòbils.4 A principis del segle XV, les figures estàtiques o mòbils 
dels entremesos havien donat pas a una inciplient dramatitza
ció amb actors, primerament a base de mim i després amb dià
legs. Finalment, els carros triomfals (denominats també galeres, 
castells, muntanyes o roques) es convertiren en l'espai privatiu 
de les escenificacions dels misteris, permetent fins i tot desple
gar uns artificis decoratius bastant complexos.
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L'ús de les roques va ser habitual en totes les processons 
del Corpus I esdevingeren en una de les seues atraccions més 
notables. A Alacant els primers documents que parlen 
d'aquests artefactes corresponen al 1692 (per l'incendi de 
l'Arxiu Municipal l'any anterior) i es repeteixen durant tot el 
segle XVIII. Sobre les roques es plantaven les decoracions prò
piament dites: arbres, boscos, cases, el paradís, la boca de l'in 
fern, etc. En un principi la tracció de les roques era humana; 
posteriorment ho farien mules o cavalls conduïts per homes i 
acompanyats per xiquets vestits d'angelets. A Alacant, tots els 
anys es pagaven un nombre indeterminat d'homes que tiraven 
dels carros, mentre que els angelets acompanyants solien ésser 
sis per cadascun dels misteris.5 L'Ajuntament sufragava les 
roques, però també n'hi havien que pertanyien als gremis o a 
les corporacions religioses, les quals demanaven subvencions 
del fons públic per a la seua construcció o conservació. Les 
roques eren arrendades per l'Ajuntament a un arrendador par
ticular es comprometia a repintar-les, arreglar els desperfectes 
i conservar-les en bon estat.

Roca del M isteri d'Adam  i Eva de València 
(Joan Amades, Costumari Català)

Les danses també formaven part principal de la processó 
i de les festes organitzades durant tota la vuitada. Eren danses 
dramàtiques, l'origen de les quals podem relacionar-lo amb 
festivitats de caràcter agrari i amb litúrgiques perdudes en el 
temps. A l'igual que s'adoptaven escenografies i melodies 
d'origen no religiós, les danses del Corpus també tenien un ori
gen urbà i gremial. Un dels balls més antics eren les danses de 
Nanos i Gegants. Al segle XIII sembla que ja n'hi havia, i tenim 
constància documental de la seua existència quan el 1439 el 
municipi alacantí cedeix els nanos i gegants a Oriola.6 Encara 
que indirecta, és la primera notícia que tenim sobre la cele
bració del Corpus a Alacant. També isqueren al carrer els 
nanos i gegants el 12 de febrer de 1662 amb motiu d'una pro
cessó en honor al Breu papal d'Alexandre VII sobre el misteri 
de la Immaculada Concepció, i durant les celebracions pel 
casament del rei Felip V amb Lluïsa Gabriela de Savoia pel 
novembre de 1 701 7 La guerra de Successió va suposar un tren
cament de la tradició del Corpus i passaren varis anys sense 
l'esplendor de l'època anterior. El 1715 va tornar a incorporar
se la dansa dels nanos i així va seguir els anys posteriors. L'any 
1752, amb motiu de la consagració de l'Esglèsia de la 
Misericòrdia isqueren en processó també els nanos i gegants. 
Sembla que aquestes danses perduraren, amb més o menys



irregularitat durant els dos terços primers del segle XVIII fins 
l'any de 1 766 o com a màxim el 1 780 quan, a conseqüència 
de sengles ordres de Carles III, deixaren d'aparéixer.8 Després 
d'una absència de moltes dècades, i gràcies al cronista de la 
ciutat Rafael Viravens, tornaren al carrer l'agost de 1878 durant 
les festes de la Mare de Déu del Remei, si bé en aquesta oca
sió foren llogades a l'Ajuntament de València. L'any següent 
l'Ajuntament alacantí costejà la construcció de quatre gegants 
i quatre nanos que s'exhibiren durant tot el final del XIX i prin
cipis del XX: així, l'any 1883 foren prestades a l'Ajuntament 
d'Eix; el dia 3 d'agost de 1886 tornen a eixir en les festes 
estiuenques; el 1909 encara hi assistien a les festes els nanos i 
gegants acompanyats de la dolçaina i el tabalet. Avançada la 
segona dècada de l'actual segle va quedar reduïda a una pare
lla de gegants que continuaren eixint a les festes principals de 
la ciutat durant un cert temps (com per exemple el 1921). 
Instaurada la festa de les Fogueres de Sant Joan, tornaren a des
filar aquests figurins pels carrers d'Alacant de manera irregular 
a partir del 1929, gràcies a diferents comissions foguereres.9

Els gegants, d'origen castellà, són vuit figures distribuïdes 
en quatre parelles de gegant i geganta, de talla molt superior a 
la d'una persona (24 pams), construïdes de cartró amb un bas
timent de fusta i canyes, sobre les quals anaven els vestits de 
sangala encarnada. Al segle XVIII anaven vestits al gust de

Nanos i gegants de principi 
de segle de Girona 

(Joan Amades, 
Costumari Català)
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l'època ¡ sembla que la geganta arribà a establir la moda de les 
temporades següents. A les carotes de cartró pintat se'ls afegia 
una enorme cabellera de seda fina. Una de les parelles estava 
formada pel rei i la reina, circumstància que portà a un erudit 
local a confondre-la amb un entremés que ell anomenà 
Misterio del Rey y la Reina.'0

Els nanos també són d'origen castellà, com el seu propi 
nom els delata. De fet, en les memòries del municipi alacantí 
apareixen sempre com dansa de enanos, sense l'afèresi que 
degué sofrir el mot posteriorment. Així figura als Estatuts de 
1669 i a la memòria de les despeses de 1692 i dels anys pos
teriors: «Item provehiren sien pagades a Gaspar Valero Pintor 
Cinquanta dos Liures per haver fet Ballar los Jagans y Enanos 
en les vespres y dies del Corpus diumengie infraoctavam deste 
any.»" Esta dansa resultava ben graciosa per les grotesques 
figures de cartró, però, pel que sembla, un tant immoral als ulls 
de les ments benpensants: «El Señor Pobil, Diputado de fiestas; 
dixo: que para el mayor Lucimiento de las funsiones del 
Corpus le paresia bien que de los ocho enanos que salen a 
ellos, se suprimieran seis formando en su Lugar, igual número 
de Gigantes y dexando dos enanos que juntos podian compo
ner otra Danza más Decente: Y en su inteligencia sus señorías 
dieron comisión para disponer lo que le pareciese.»’2 Aquest 
caràcter llicenciós que semblava tenir la dansa fou la causa de 
la seua quasi total desaparició el 1766, any a partir del quai ja 
no en tornem a tenir notícia.

Altre ball del Corpus setcentista era la dansa de Bastons o 
del Paloteado, molt coneguda també per tot el País Valencià, i, 
excepcionalment, també s'incorporava un ball de gitanos. 
Molt més estable fou la dansa de la Moma, una de les més 
antigues que es ballaven per totes les terres de parla catalana. 
A Alacant el primer testimoni ens el dóna el Reglament de 
Carles II de 1669 per al govern de la ciutat. Pel que sembla 
també és anomenada dansa dels diablillos o dansa de la Cuca 
i el Drach, perquè acompanyava a aquests dos animals figu
rats:

«Vista otra memoria de Pedro Quesada... Sastre que importa 19 

libras, 10 sueldos y 9 dineros, por el Valor, y hechuras de los Vestidos 

de los que han baylado la Danza de la Cuca y el Drach, y demás que 

expresa dicha Memoria... Que se pague la Fiesta del Corpus de este 

año, al respecto de la del año próximo pasado de m il setecientos y
El drac segons un auca del segle XVIII 

(Joan Amades, Costumari Català)
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quinze, según la memoria aparte, añadiendo el Coste del Drach, y 

Cuca ajustado por el Señor Don Antonio Robla y Canicia... Que a la 

Danza de la Cuca y el Drach que se ha añadido en este año, como 

havia por lo passado, se les den veinte libras, y al Dulzaynero de dicha 

Danza seis libras.»13

La cuca fera de Tortosa 
(Joan Amades, Costumari Català)

Es tractava d'un ball, entremesclat amb mímica, que sim
bolitzava la lluita entre el bé i el mal, en el qual intervé la 
Moma, que representa la virtut, i set momos o diables que 
representen els set pecats capitals. La Moma anava vestida de 
blanc i els momos amb vestits policroms on predominaven els 
colors roig i blau (o negre) demoníacs. Els momos portaven uns 
bastons que colpejaven al ritme que marcava el tabalet i la 
dolçaina. Però el que més ens interessa ací són els dos animals 
fantàstics que acompanyaven aquesta dansa: el drac i la cuca 
fera. La teatralitat d'aquests elements simbòlics és de difícil 
estudi i el seu significat es perd en el temps: la transformació 
zoomòrfica de l'home, mitjançant disfresses, procedeix de 
cerimònies antigues i sembla tindré un origen màgic (de fet, és 
un costum encara freqüent actualment en les societats prim iti
ves). Al no poder ser desarrelats de la memòria popular, el cris
tianisme els integrà sota la supremacia del Corpus.14 Però la 
importància dramàtica que adquereixen aquestes dues figures 
monstruoses és inqüestionable: no és difícil imaginar el terror 
que causaria el seu pas entre la multitud, si bé el decurs del 
temps els donaria un sentit més còmic.

El drac és possiblement el més antic. Ja figurava en les 
processons anteriors al Corpus. El drac també havia format part 
de la representació de la batalla de Sant Miquel i els àngels 
contra Lucifer i els diables en l'entremés de l'Infern, ajudant a 
les forces diabòliques.15 Al perdre's aquest entremés roman- 
drien el drac i els diables, però sense cap connexió. El drac 
tenia peus, ales i movia el cap. El manejaven vuit homes i era 
de fusta, cartró i paper. Portava un ventall d'oripell, a l'igual 
que els acompanyants que també portaven palmes adornades 
amb oripell.

La cuca fera era una espècie de serp monstruosa, cons
truïda amb fusta, que anava sobre rodes. A l'interior hi havia 
varis homes que allargaven el coll de l'animal i manejaven el 
seu enorme cap en totes les direccions. Per la boca llançava 
coets i correcames, tot sorprenent a la mainada. Figurava ésser 
la femella del drac. També era anomenada tarasca, mot de pro

14



cedència castellana del qual deriva la locució tarascada que 
s'utilitza per qualificar el colp o el mos de la fira. En els docu
ments municipals alacantins, fins i tot en els setcentistes que 
estan escrits en castellà, reb indistintament el nom de tarasca 
o cucafera.

La popularitat d'aquests ésses monstruosos era tan gran 
que no podien faltar a la processó. Bona prova d'això és que, 
quan la processó entrà en decadència per culpa d'una disputa 
sobre l'horari entre les autoritats civils i el bisbat d'Oriola (con
flicte que durà des del 1 743 fins el 1 759), fou el propi capítol 
eclesiàstic qui demanà a l'Ajuntament l'assistència d'aquests 
elements dramàtics, tot prestant-se a avançar les despeses: 
«...debe hacer presente que la tarasca, el dragon y las danzas, 
son un distintivo de esta celebridad para la alegria exterior, y 
que por eso es falta notable, y que espera que la Ciudad en 
esta atención se anime a que concurran para que sea comple
ta esta solemne acción...»'6

El Corpus entrà en l'últim terç del segle XVIII en una 
decadència de la qual ja no es sobreposarà. Únicament el 
Corpus de la ciutat de València ha conservat una mostra de 
l'esplendor dels segles anteriors. A Alacant, malgrat algun 
intent esporàdic en rememorar les antigues processons religio
ses, com ocorregué el 5 d'agost de 1878 en les festes de la 
Verge del Remei (quan tornaren a eixir després de més d'un 
segle alguns personatges bíblics, el ball de bastons i les danses 
dels nanos i gegants), res no s'ha pogut conservar del brillant 
espectacle que suposava el Corpus alacantí durant l'Antic 
Règim. Dibuix d'una processó amb animals 

fantàstics i Moros i Cristians 
(]oan Amades, Costumari Català)
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II. EL TEATRE DEL BARROC: LA CASA DE LES 
COMÈDIES

Titellaires, còmics ambulants...
(Litografia del segle XVIIII

A més del teatre religiós i profà, representat amb motiu de 
les festivitats religioses o polítiques, hi hagué a partir de finals 
del segle XVI un altre tipus de teatre laic de gran repercussió 
social en les dues centúries posteriors, puix s'escenificava en 
locals estables preparats expressament per a l'espectacle tea
tral. En efecte, el teatre d'origen medieval es representava a 
l'aire lliure de forma esporàdica en actes dirigits a tot el poble; 
en canvi, el teatre del barroc es conreava en locals tancats, i, 
encara que estava limitat als grups socials que podien pagar 
una entrada, la major freqüència de les representacions pro
duïa un impacte més consistent sobre el públic.

Fou des de l'interior del teatre religiós i profà medieval 
des d'on es desenvolupà en el poble el gust pels espectacles 
dramàtics, alhora que provocà unes majors necessitats de 
diversió que ja no podien cobrir, solament, les esporàdiques 
processons civils o religioses. Així nasqué en el període barroc 
una nova pràctica escènica, de caràcter populista, que utilit
zarà tot el bagatge popular del teatre profà anterior i els ele
ments còmics procedents també del teatre religiós (que l'esglè- 
sia havia expulsat de les seues representacions) per a projectar
ies sobre les companyies professionals de joglars i còmics iti
nerants. Segurament, per poder constituir-se, aquesta nova 
pràctica teatral necessità també del concurs de la commedia 
dell'arte que les companyies italianes portaren durant tot el 
segle XVI.17 Aquestes companyies representaven en escenaris 
oberts de pobles i ciutats un espectacle no estrictament litera
ri amb uns actors que eren a la vegada autors: era un teatre 
condicionat a la diversió i a la cultura popular, i al marge de 
l'hegemonia feudal. El públic popular que ja havia gustat de 
les grans celebracions municipals i religioses, va acollir amb 
satisfacció aquestes companyies italianes. La pràctica escènica 
populista es consolidà en el darrer quart del segle XVI i princi
pis del XVII amb l'aparició dels locals teatrals.

Efectivament, arribà un moment en què el teatre es con
vertí en una finalitat en ell mateix. És aleshores quan l'art 
dramàtic vol un lloc concret per a la seua pràctica, un lloc que 
no siga ni l'interior del temple, ni la plaça pública, ni els salons 
cortesans... vol un local propi amb un espai disposat de mane
ra permanent per a les activitats escèniques. Al nostre domini 
lingüístic aquest local s'anomenà la Casa de les Comèdies (en
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altres llocs Corral de Comedias), perquè estava dedicat fona
mentalment a la representació de comèdies barroques. Però 
també es realitzaven funcions de titelles, les quals s'acostuma
ven a fer al principi i al final de la temporada o durant la 
Quaresma, època en la qual estaven prohibides les represen
tacions d'actors de carn i os sota la pena de caure en pecat qui 
gosara incomplir la interdicció. Per això el tema dels especta
cles de titelles era religiós, principalment comèdies de sants, 
encara que també es podien representar obres profanes (sai
nets, balls, etc.), és a dir, còpies en miniatura de tot el reperto
ri de les cases de les comèdies.

Sobre la Casa de les Comèdies alacantina cal dir que fou 
fundada el 1616 amb l'objectiu de coadjuvar a les necessitats 
de l'Hospital de Sant Joan de Déu, regentat per l'ordre religiosa 
del mateix nom. El teatre estava emplaçat en un pati de 
l'Hospital, que es trobava al carrer de darrere de l'esglèsia de 
Sant Nicolau. Disposava d'un entaulat que feia d'escenari (situat 
en un costat del pati), de tres fileres de bancs principals, d'altres 
més en la part central del pati i d'un amfiteatre amb grades. 
També hi havia, si més no, un pis de llotges destinades a les 
autoritats municipals, als representants estrangers i a la noblesa 
local més acabalada. Durant aproximadament els dos segles de 
funcionament de la Casa de les Comèdies, les companyies 
còmiques arribaven a Alacant des de les ciutats properes amb 
local teatral, contractades per l'Hospital, per a representar qua
ranta o cinquanta comèdies durant cadascuna de les dues sub- 
temporades teatrals. La Casa de les Comèdies sembla un coliseu 
de caràcter aristocràtic, encara que també hi assistia el clero, la 
burgesia i les classes mitjanes urbanes. Els preus de les entrades, 
que es pagaven dues vegades (una per a entrar al local i altra pel 
seient) eren cars, especialment per a les funcions d'òpera, i sem
bla que resultaven prohibitius per a la població menestral, la 
qual si hi assistia ho feia esporàdicament. Els gustos del públic 
depenien de la seua procedència social: mentres les classes 
dominants gaudien de les comèdies de capa i espasa o de 
l'òpera, la qual es convertí en l'últim terç del segle XVIII en el 
gènere amb més prestigi, les classes populars preferien els 
subgèneres còmics (sainets, balls, entremesos, titelles, etc.). A 
diferència dels corrals de comèdies de Madrid, València, Sevilla 
i altres ciutats andaluses, on estan documentades moltes fun
cions de titelles, a Alacant no s'ha conservat cap testimoni de la 
seua presència durant l'època barroca.

Representació teatral segons la capçalera 
d'un ventall vuitcentista 

(]oan Amades, Costumari Català)

17



III. L'ESPECTACLE TEATRAL MODERN

Figures d'ombres xineses del segon terç 
del segle XIX, d'un full d'imagineria 
popular de Barcelona 
(Joan Amades, Costumari Català)

1. Titellaires i volantins al primer terç del segle 
XIX

Al primer terç del segle XIX, junt als gèneres declamats i 
a l'òpera, van coexistir altres espectacles considerats de menor 
prestigi social, però molt populars: funambulisme, pantomi
mes, titelles, autòmats, màquina reial, ombres xineses, màgia, 
jocs de mans, exhibició de curiositats o d'animals, etc., els 
quals molt sovint es presentaven combinats en una mateixa 
funció. Aquests espectacles teatrals o paratetrals no sols es 
representaven als coliseus oficials, sinó també, i de manera 
preferent, en locals més secundaris com foren alguns magat
zems o bodegues habilitats a l'efecte, els patis de les posades 
o, fins i tot, l'aire lliure.

De fet, la Casa de les Comèdies fou tancada a principis 
del segle XIX, moment en què s'habilitaren locals provisionals 
per a fer representacions teatrals. Entre d'altres, tenim notícies 
del teatre que es muntà el 1807 al carrer Toneleros (actualment 
Jorge Juan), anomenat el Corralón de los Cómicos, o de 
l'agençament, a principis de la dècada dels trenta, d'altre local 
del carrer Liorna (avui López Torregrosa), que serà conegut 
posteriorment amb el nom de Teatre Vell.

D'altra banda, com no era permesa la instal·lació de 
posades a l'interior de les poblacions, quan per la nit tancaven 
les portes de les muralles alacantines, els hostes s'havien de 
quedar dins de les fondes.18 Això explica que les posades orga
nitzaren diversions per als clients: parroquians no els faltaven, 
si tenim en compte el caràcter portuari i comercial d'Alacant i 
la quantitat de carreters que hi pernoctaven. Entre les posades 
alacantines més antigues (segle XVII) estaven L'Hostalet situa
da al final de la Vila Vella (concretament a la plaça Nova del 
Raval Roig) i la de Sant Francesc o de Vassallo que es trobava 
al raval de Sant Lrancesc, al final del carrer del Loso (actual 
Girona). De mitjans del XVIII tenim una dotzena de posades, 
entre les que reïxen La Unión (centre d'arribada i eixida de les 
diligències), Tadeo i La Figuera, que deu el seu nom al fet que 
tenia una figuera en mig del pati. Totes tres es trobaven a la Vall 
(l'actual Rambla de Méndez Núñez). A principis del XIX també 
hi havia La Balseta (anomenada així perquè en aquest lloc hi

18



havia un safareig públic), La Nova i L'Om. De més modernes 
tenim la coneguda fonda Bossio a la plaça de Chapí, la de 
Canyamona al carrer Pescateria, la del Torrejó al carrer 
Enterradors, la del tio Miquel al barri de Sant Antoni o la Fonda 
de La Marina.'9 Tant en aquest darrer hostal com en les posa
des de Vassallo i de La Figuera tenim constància de la realit
zació de funcions d'equilibrisme, jocs de força o de mans, put
xinel·lis i hipnotisme o suggestió.

Efectivament durant el primer terç del segle XIX quan pro
liferaren aquestes diversions a la nostra ciutat. La primera notí
cia que disposem sobre aquests espectacles menors correspon 
al 26 de juny de 1811, quan es donà autorització a Lorenzo 
Carretero, professor d'instruments de Física i Astronomia del 
Reial Observatori de la Cort, per presentar «una diversión ins
tructiva del sistema celeste con todos sus fenómenos y además 
varias suertes de destreza de manos, como también ilusiones 
de óptica, vulgo, fantasmagoría.»20 Les funcions basades en els 
coneixements d'Astronomia, i l'exhibició de curiositats quími
ques, de màquines acústiques, òptiques o hidràuliques gaudi
ren de molta popularitat.

Altres diversions foren les ombres xineses i les llanternes 
màgiques. Les ombres xineses s'originaren probablement a la 
Xina i entraren a Europa Occidental a través de França, d'on 
passaren a la Península Ibèrica a finals del XVIII, gràcies a la 
dèria d'aquest segle per les coses i espectacles pseudo-cientí- 
fics. Les ombres xineses era un teatre molt humil, car simple
ment calia un llençol, un focus de llum i unes figures de car
tró. El mes de març de 1813 Francisco Cucarella oferí al públic 
alacantí les maravelles de la seua Máquina de figuras, escultu
ras y sombras chinas. Les ombres tingueren gran popularitat en 
el teatre casolà del tercer quart del segle XIX, especialment a 
Catalunya, on la gran majoria d'obres escrites eren en català i 
han estat impreses en romanços i en la literatura de canya i 
cordill.21 Finalment les ombres foren desbancades per la mún- 
dia o llanterna màgica, la qual no sols mostrava tot tipus de vis
tes naturals sinó que també representava escenes pintoresques 
o còmiques.

El mes de setembre de 1813 hi hagué representacions de 
titelles sota el nom de màquina reial, oferides per Juan 
Maestreti, Autor de la Compañía Cómica de Máquina Real. Els 
anomenats titelles o putxilel-Iis podien ésser de tres classes: les

La m úndia o llanterna màgica 
segons un ventall vuitcentista 
(Joan Amades, Costumari Català)

19



Personatges tradicionals dels ninots de 
guant floan Amades, Costumari Català)

Auca d'exercicis gimnàstics que es venia 
a l'entrada dels locals on es feien 
aquest tipus d'espectacles 
(Joan Amades, Costumari Català)

marionetes o ninots de fusta dirigits amb fils, els ninots de mà 
o de guant, i els autòmats, que es podien denominar també 
teatre mecànic o retaule. Les dues primeres eren una diversió 
popular, senzilla i un tant grollera si tenim en compte que els 
cops i bastonades eren la base de l'espectacle, especialment 
en els titelles de mà. Per la seua part, els autòmats era una tra
dició d'origen àrab, portada a Europa a partir del segle XVI, 
que gaudí de gran prestigi en les corts reials. El retaule o teatre 
mecànic era un tipus d'autòmats molt senzill: consistia en una 
caixa dividida per llistons laterals i verticals en varis comparti
ments, en cadascun dels quals es representaven, mitjançant 
figures de fusta o pasta, escenes religioses, mitològiques o 
històriques. Els ninots es manejaven amb un fil d'aram en espi
ral o per una roda que accionava el representant, mentre es 
cantava un romanç al·lusiu a la història representada.

També s'oferien conjuntament amb els espectacles de 
titelles les funcions de pretidigitació i els jocs de mans i de 
màgia. Basat en aquests jocs, el mag Salvador Pagán representà 
el 1814 un espectacle que, segons el seu programa, consistia 
en «toda especie de juegos de manos con primor, dando prin
cipio con la suerte de los cascabeles. Jugará los cubiletes con 
pelotas elásticas delgadas y gordas como cabezas. Juegos de 
naypes, la carta rota, la invisible en la almendra, la Bola sim
pática, la Columna triunfante, la suerte del Caballero don Juan 
Trinquin, la Fuente física, las Monedas volantes, el golpe del 
arma, el Libro mágico, el Relox molido en el almirez y otras 
muchas suertes distintas..., dando fin con un lucido Entremés 
de Purchinela.»22

Possiblement, els espectacles que gaudien de més cele
britat eren els de funambulisme. Els equilibristes, pròpiament 
dits, dansaven en la corda fluixa, fent exercicis de força, agili
tat i equilibri, mentre que els acròbates eren actors que feien 
salts i acrobàcies. El funambulisme aparegué als teatres del País 
Valencià a finals del segle XVI i perdurà per tot el XVII i XVIII.23 
A Alacant vingué per ju liol de 1816 el funàmbul Antonio 
Chari nay, «natural de Italia y vasallo de S. M. el Emperador de 
Alemania», qui fa una exhibició de les seues habilitats a la 
posada de Sant Francesc.24 Tant els espectacles de funambulis
me, com els acrobàtics o els d'equitació foren els precursors 
del circ modern, les primeres funcions del qual es remunten al 
darrer quart del segle XVIII.
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La majoria dels equilibristes, acrobats, saltimbanquis, 
prestidigitadors, titellaires... eren estrangers (de fet, amb 
excepció dels titelles, no existia la barrera de l'idioma). Així, 
procedents de Barcelona on havien fet una gira, els estrangers 
Cramer i Maffey mostraren a Alacant el 29 de gener de 181 7 
un retaule o teatret mecànic de caràcter mitològic, el progra
ma del qual diu entre altres coses:

«Abrirá la escena con varias figuras metamorfóseas y pintorescas, 
dansando de diferentes caracteres; seguirá la bajada del Arquelino al 
infierno de Plutón, protegido por la reyna Prisilpina, en donde se le verá 
corner y beber corno cualquier persona; después seguirá el bayle de las 
Ninfas de la diosa Flora, en donde la brillantez de su porte, el ayre 
noble de sus actitudes, y la bondad en las decoraciones, nada dejará 
que desear a los espectadores que más les admire y agrade: dando fin 
el todo de la función al interesante punto de vista en relieve de la ciu
dad y puerto de Brent, del reyno de Nápoles: se distinguirá en él con la 
mayor claridad la entrada y salida de los buques de todo porte, hasta los 
del horizonte, cruzándose y saludándose recíprocamente; el movi
miento del Telégrafo de una de las principales torres, avisa a la ciudad 
la llegada y rumbos de las embarcaciones que desde ella se avistan.»25

Molt sovint aquestes diversions es mostraven combinades, 
formant-se companyies itinerants que igual feien prestidigita
ció o jocs de força, que titelles o funambulisme. Un exemple 
d'aquesta col·laboració són les dues companyies que actuaren 
conjuntament, des de finals del mes de maig a últims de juny 
de 181 7, a la fonda de La Figuera en una sèrie de funcions de 
funambulisme, acrobàcies i jocs de força i de mans. Una com
panyia era espanyola i estava dirigida per Segorbino, mentre 
que l'altra era siciliana i la dirigia Luis de Stéfani. Transcrivim 
a continuació el programa de la primera funció realitzada el 
25-5-1817:

«Dará principio la Señora Natalia en la maroma tirante. En seguida 
la Señorita Luisa bailará un Minué muy primoroso sobre dicha maro
ma. El Isboeta procurará esmerarse. A continuación el famoso 
Segorbino egecutará varios saltos y equilibrios, siendo uno de ellos el 
mantener cuatro personas sobre una tabla tendida en dicha maroma. 
Después se egecutarán los primorosos saltos de tablado y batuda por 
los volteadores españoles e italianos con toda ligereza y agilidad. La 
Señorita Natalia egecutará los juegos de fuerza, agilidad y equilibrios; 
juegos de mesas y sillas, y puntas de espadas, acabando esta por la 
Pirámide. El Señor de Stéfani egecutará los más divertidos juegos de 
manos que se hayan visto hasta el presente en física, como de naipes, 
cajas de animales vivos, etc. Se dará fin a dicha función con la cuer
da floja; lo que promete el Segorbino egecutar varias suertes que serán 
del agrado de tan respetable Público. »26

DIVERCIONES PÚBLICAS.
H oy domingo 1 5  del comente, las dos compañías de 

volatines de italianos y españoles egecutaián la función si* 
siguiente : Dará principio con la maroma tirante , á con
tinuación el Segorbino hará varios saltos y equilibrios sien
do uno de ellos el saltar sin palo el grande salto del sol 
sobre la maroma : despues seguirán los grandes salros del 
tablado y batuda, y los del trampolín siendo uno de ellos 
el saltar doce hombres con espadas: seguirá el Sr. Sléfa* 
o i con las purichinelas ; concluido esto seguirá la panto
mima e l arlequin esqueleto, j  se dará ñu con la cuerda 
floja. .

CON REA L PERMISO.
m LA O FIC U U  Dü NICOLAS CAARATALÁ à  HIJOS»

(

Nota de premsa anunciant 
espectacles de volantins i titelles 

(Diario de Alicante, 15-6-1817)
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Les funcions dels dies successius són semblants amb algu
nes variacions, com quan anuncien que «...seguirá el Sr. 
Stéfani con las purichinelas; concluido esto seguirá la panto
mima, el arlequín esqueleto, y se dará fin con la cuerda 
floja.»27

Les últimes notícies del primer terç del vuit-cents respec
te aquests espectacles menors pertanyen al 1829 amb l'actua
ció de la companyia equilibrista de Juana Jurión, i al març de 
1832 amb la participació de Juan Luis Cossul i dels seus fills 
Julio i Pablo en un concert de violoncel i en un espectacle de 
jocs orientals.

2. La desaparició del gènere a mitjans del 
vuit-cents

El 1847 fou inaugurat el Teatre Principal, el més impor
tant dels coliseus alacantins: amb ell comença l'època més 
fecunda del teatre a la nostra ciutat. El Principal ha estat, per 
origen i per història, el teatre de la burgesia local. La seua pro
gramació estava al servei de les preferències el ¡tistes de les 
classes dominants, les quals contaminaren les altres capes 
socials. Tanmateix, també és cert que els empresaris del 
Principal van tindré que posar en cartell gèneres més del gust 
de les classes populars, i, així, oferiren funcions de màgia, hip- 
notisme, exercicis acrobàtics, ombres xineses o quadres dis
solvents.

Gravat del Teatre Principal 
(Nicasio Camilo lover, Reseña 

histórica de la dudad de Alicante)
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Per exemple, a mitjans de febrer de 1873 va vindre al 
Principal, procedent de València, per fer mitja dotzena de fun
cions, la companyia de prestidigitació, quadres dissolvents, 
ombres i espectres que dirigia Mr. Brunet:

«Mr. Brunet. Esta noche ejecutará este célebre profesor de física- 
recreativa y prestidijitación una amena y sorprendente función, cuyos 
pormenores se han anunciado por programas.

El cuadro de espectros se presentará esta noche y mañana comple
tamente variado, y la famosa Fontana luminosa se exhibirá por prime
ra vez en este teatro en las dos funciones citadas.

No dudamos que estará hoy y mañana concurrido nuestro elegan
te teatro, en prueba de las simpatías que el público tiene por Mr. 
Brunet, tan distinguido como artista y hombre científico, como por su 
fino trato y amabilidad. »2S

Altre famós prestidigitador estranger que vingué al pri
mer coliseu alacantí fou Blanc, qui, a diferència d'altres 
col·legues seus que utilitzaven molts aparells físics i mecànics, 
entretenia el públic amb artefactes molt senzills. Tanmateix, 
no trobem al Principal cap representació de titelles en sentit 
estricte.

En realitat, a mitjans del segle XIX l'espectacle de tite
lles entrà en una crisi profunda. Tradicionalment el titellaire 
tenia fama de bregós, blasfem, bevedor i corre camins: en 
aquest sentit no ens ha de sorprendre que tant els moralistes 
com els il·lustrats foren tan contraris als titellaires rodamons.29 
Així, aquests membres de la faràndula hagueren de refugiar-se 
en el món rural, anant d'un poble a altre a la recerca de fires, 
festes o d'una ocasió propícia per exercir llur ofici. A 
Catalunya i Mallorca l'activitat dels titellaires es va estendre 
amb força, mentre que al País Valencià les notícies són més 
escasses Actualment ha sobreviscut l'anomenat Betlem de 
Tirisitis d'Alcoi, que es representa, al menys des del 1870, en 
un barracó muntat a l'efecte durant les festes de Nadal. La uti
lització d'una vareta única per a cada ninot i l'ús de la Ilen
güeta, en uns diàlegs transmitits per tradició oral, són els ele
ments més característics d'aquest auto nadalenc. Per altra part, 
a Alacant es recorden les actuacions de la companyia de tite
lles del Tio Lallave, que recorria els carrers de la ciutat a finals 
del vuit-cents.30 També són del segle XIX la major part dels tite
lles populars que encara avui són presents per diferents llocs 
de l'Estat espanyol: La Tia Norica, Putxinel·li, Zaldico i Ziripot, 
Barriga Verde i Cristobita, emparentats d'alguna manera amb 
Guignol, Pulichinela, Punch, Kasperle, Hanswurst, etc.3'

Titellaire de carrer 
(Joan Amades, Costumari Català)

Taulell amb titelles procedent 
del palau Boíl de Manises 

(Gran Enciclopedia de la Región Valenciana)
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3. Els espectacles menors dels cafés teatre i 
d'altres locals populars del sexenni revolucio
nari.

Un café cantant segons la capçalera d'un 
romanç de la segona meitat del segle XIX 
(Joan Amades, Costumari Català)

La incorporació a l'oci d'amples capes de la població 
urbana durant el darrer terç del vuit-cents plantejava el pro
blema de com omplir-lo, i per això calia trobar un lleure que 
es renovara constantment: només el teatre podia cobrir tal 
necessitat, raó per la qual l'art dramàtic va atènyer gran vitali
tat entre les classes mitjanes i menestrals ciutadanes. Tant fou 
així que els sis anys democràtics que seguiren a la revolució 
del 1868 foren l'època dels cafés teatre, anomenats també 
cafés concert o cafés cantant. L'expansió urbanística i 
demogràfica de la ciutat facilità l'aparició d'aquests locals, que 
bàsicament obrien els mesos d'estiu. Eren teatrets creats per a 
un públic heterogeni, però eminentment popular, que, a l'ha
ver millorat la seua situació econòmica, ja estava en condi
cions d'imposar els seus gustos.

Tenim tres cafés teatre: el Variedades, el Verano i el 
Teatro-Café. El Variedades, que estigue actiu des de principis 
de l'estiu de 1872 fins a octubre de 1874, era un local a l'aire 
lliure situat a l'actual plaça de Canalejas; durant la temporada 
hivernal es cobria amb un sostre provisional de fusta. Pel que 
respecta al Teatre d'Estiu, era a l'aire lliure, com el seu propi 
nom indica, però tant aquest com el Teatro-Café semblen un 
poc més luxosos que l'anterior, ja que disposaven de llotges de 
platea i de segona categoria, butaques de preferència i para
dís.32 El Teatro de Verano i el Teatro-Café deixaren de funcio
nar després de la temporada estiuenca del 1872. Sembla que 
en aquests centres hi havia el costum de jugar a la loteria de 
cartrons o bingo i a altres jocs prohibits com el de cartes. 
Igualment es feien balls i funcions amenes i variades, on es 
combinava el cant, la música, la màgia i els espectacles lírico- 
dramàtics. Així, per exemple, l'agost de 1873 la notable pro
fessora de física recreativa Elisa Limmana va donar al 
Variedades unes quantes funcions de «prestidigitación, esca
moteo, magnetismo y gran poliorama eléctrico».33 Eren els 
gèneres preferits d'un públic popular i molt sorollós, que es 
comportava sovint de manera poc respectuosa amb els actors i 
la resta dels espectadors. Tant el preu de l'entrada general, que 
variava entre mig quinzet i dos quinzets (si hom volia tindré 
dret a consumició), com l'horari de la funció que començava
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a les vuit i mitja o nou de la nit, ens confirmen que el seu 
públic era eminentment popular i interclassista.

Alacant comptava també amb altre espai, la Plaça de 
Bous, que s'havia construït durant els anys 1846-49 al barri de 
Sant Antoni en substitució de l'antiga que havia al Barranquet, 
molt a prop del Teatre Principal. A la Plaça de Bous es feien, 
preferentment a partir de la primavera, funcions acrobàtiques, 
eqüestres i de titelles. Els preus eren econòmics: la cadira de 
pista costava 1 pesseta i l'entrada general 0,50 pessetes, men
tre que la mitja entrada valia 30 cèntims, Per a les empreses 
arrendatàries era una manera d'arrodonir els ingressos produïts 
per les corregudes de bous, les quals tenien uns preus bastant 
superiors. Que els espectacles acrobàtics i gimnàstics es pre
sentaven conjuntament amb el de titelles, o al menys es con
fonien amb aquests, ens ho mostren moltes notes de premsa 
sobre aquest tipus de funcions, les quals apareixien sota l'epí
graf títeres: «Títeres.- El espectáculo de acróbatas y gimnastas 
que tuvo efecto el domingo por la tarde en la Plaza de Toros, 
fué bastante regular, aunque desanimado por la falta de espec
tadores. »M

Al costat d'aquests locals estables, trobem altres especta
cles més o menys irregulars i itinerants que venien a cobrir les 
necessitats d'esbargiment de la menestralia urbana. Molt inte
ressant fou la mostra d'un ciclorama portàtil, denominat en 
altres llocs tutilimundo, que presentava el cosmorama de la 
guerra franco-prusiana: aquest instrument consistiria en uns 
grans llençols pintats i decorats que s'anirien exhibint mit
jançant un torn que els enrotllaria. L'entrada a aquests curiosos 
espectacles, que sens dubte causarien l'admiració del públic, 
costava 2 rals.

Però, per a la nostra història la notícia de més valor que 
ens dóna la premsa és el teatret mecànic que amb el títol Los 
Andaluces es muntà al pis principal del número 7 del carrer 
Argensola. Es tractava d'un teatre cómico-bufo-mecánico de 
grans figures d'autòmats que donava espectacles lírics i de ball 
en una o més funcions diàries (a les 6 i/o a les 8 de la nit), que 
s'eixamplaven els dies festius a una més (a les 4 de la vespra
da). La representació durava dues hores i el preu de l'entrada 
amb cadira era d'un ral de bilió. L'èxit d'aquest teatre fou tan 
gran que remangué a la nostra ciutat durant l'inhabitual perí
ode de tres mesos: des del 25 de gener de 1874 fins a finals 
d'abril, si bé des del dia 18 d'aquest mes canvià el seu 
emplaçament a la Plaça del Mar.35

T í t e r e s » —Reco me ntl a mos á  nuestros lec
tores ia asistencia á la función acrobàtica y de 
♦*jercicios gim násticos que tendrá efecto esta 
tarde en nuestra  plaza de toros por el célebre 
artista Mr Federi Blondin, segundo.

Soil ejercicios quo rettimeli te merecen la pena 
de gastarse dos reales en verlos, y  creemos nao 
asistirá una numerosa concurrencia.

Gasetilla apareguda en la premsa 
alacantina sota l'epígraf de títeres 

(El Constitucional, 7-4-1872)

Funàmbul d'un auca vuitcentista 
(loan Amades, Costumari Català)

(.«I» El teatro có-
mico-húio-mecítnicó de prandes figuras 
autómatas, qaoilnva e! titulo que sirve 
de epigrafe, .se hajla, establecido en la 
cali?.dq Aygqnpola niipi. 7, principal, y 
da espectácqjoq lirjcojbailables, todos 
los dl4a i  fa  ̂6 yiT.de la noche, y los 
festivo!? á làs i  de la tarde.

Entrada y silla, un teal de vellón.

Nota anunciadora del teatret 
mecànic titulat Los Andaluces 

(El Constitucional, 25-1-1874)
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4. Autòmats i putxinel·lis als escenaris oficials de 
la Restauració
A la Restauració, a més dels gèneres teatrals bàsics (teatre 
declamat, sarsuela i òpera) hi ha tota una sèrie de funcions 
especials, com la sorprenent presentació al Principal dels ano
menats quadres dissolvents al final d'una funció programada 
per Mr. Velle i la companyia Florentinos (8 i 9 d'octubre de 
1879): «Los magníficos Cuadros disolventes alumbrados con la 
nueva luz eléctrica, representando la Exposición de Paris de 
1879, con las vistas de todos los principales monumentos 
españoles y estranjeros.»ib Bastants anys després encara s'exhi
bien aquest tipus d'espectacles, com els quadres cromofun- 
dentes dels germans Peluispe (10-8-1895).37

Els autòmats Narbón 
representaven obres de gran aparell 

(AFP, Teatre Principal, 14-4-1898)

Presentació al Principal dels 
fantoches de Thomas Holden 

(AFP, Teatre Principal, 5-10-1888)

[S ./- .Teatre Pitiful it l a i \-dK! '/ V F U N C I O N  T O D A S  L A S  N O C H E S < r
FANTOCHES ! %

TH O M AS

H O L D E N [?Eifcdñb ib 9 A uà
LA ERAR NOVEDAD BEL BU

1 aplaudidos en tedas los grandes Çudades de

1° & f\I garepa y A m bita can asombroso fanatis
mo, y últimamente en -Borcelana en la <gx- ! posidin Universall'l

N^A ÎATTORTANTK: U» domingo« j  din*

26



Molt interessants foren les actuacions del teatre mecànic 
d'autòmats que, sota el títol de la Compañía Acróbata de los 
Pigmeos, van fer durant tres dies a partir del 21 de març de 
1886 al Teatro Español. És la darrer funció que tenim docu
mentada (i un dels escassíssims programes conservats) 
d'aquest popular teatre que estava situat al carrer Liorna 
(actual López Torregrosa), ocupant la part de darrere del solar 
on avui es troba el Cinema Ideal.

Més sensació causaren entre els aficionats alacantins els 
anomenats fantoches o putxinel·lis, col·lecció de ninots de 
fusta amb la seua corresponent indumentària. Gran ressò tin
gueren els originals fantoches del nord-americà Thomas 
Holden, qui va actuar al Principal a partir del 5 d'octubre de 
1888 durant dotze dies consecutius, després de l'èxit aconse
guit a Barcelona durant l'exposició universal d'aqueix any.

Però, sens dubte, l'espectacle de titelles que més accep
tació va tindré entre el públic de finals del segle XIX fou el de 
los Fantoches Españoles d'Alfredo Narbón, que es presentaren 
en el Principal des del dia 9 al 18 d'abril de 1898, en plena 
temporada de Pasqua.38 Els tres centenars de figures que porta
va Narbón no sols eren estimades per la seua superioritat tèc
nica respecte els que s'havien vist fins aleshores, la qual cosa 
els donava tal precisió i naturalitat en els moviments i tal grà
cia en les gesticulacions que semblaven ésser vius de carn i 
ossos, sinó també per la seua magnífica i luxosa indumentària. 
Els autòmats entraven al petit escenari, saltaven, giraven, balla
ven, eixien i feien tota classe de moviments combinats amb 
tanta precisió amb la paraula dels actors que parlaven des de 
dins que deixaven bocabadats els espectadors. A aquests trets 
positius de la companyia d'autòmats s'afegien les bellíssimes i 
sorprenents decoracions dels reputáis escenògrafs catalans 
Moragas i Urgelles i l'excel·lent atretzo amb uns jocs de llums 
molt ben combinats. Entre els nombrosíssims decorats (250 diu 
el programa anunciador del debut de la companyia) hi havia 
vertaderes obres d'art, al dir de la premsa de l'època, i reeixi
ren els que representaven el país del sol, la gruta de petxines 
i el saló gòtic de la comèdia de màgia El Aventurem o La Maga 
Alcina; també a la comèdia d'espectacle La Conquista de Argel 
eren de gran efecte la desfilada de les tropes, el pas de la cava
lleria, la vista del port d'Alger i el bombardeig de la ciutat per 
l'esquadra; igualment resultava sorprenent la correguda en la

TEATRO ESPAÑOL
GRAN FUNCION EXTRAORDINARIA

in, »MTB I MCI,
PÄBÄ EL OOMISGO 3« O S MARZO DE 1 8 8 8 .

Hallándose de poso jo ra  la Olirlo los cinco Hermanos Spira, concertistas 
de instrumentos de madera y paja (Xylofon), y  conocidos por

aprovechan la ocasión pa/n ofrecer ¡il público alicantino una variada fun
ción, en union do los scOòrcs quo forman el Cuadro do Declamación de la 
SOCIEDAD ECUEGARA Y.

Ó R D E N  DE L A  F U N C IO N .

T* Sinfonía.
2®, La divertida pieza en un acto, quo lleva por título:

CUESTION DE GABINETE.
Desempeñada por La Sita. Carsi, Srn. Montaner, Srl a. Gomez y  los seño

res Pnlozor y  Reos.
3.® A. Sonata.— B.

Por la Srta. Enriqueta en el X Y L O F O N .
4.® La bonita pieza eu un acto, cuyo título es:

LES CUIAES.
En la que toman parto la Sra. Montaner y los Sres. Pino y Perez iÑ.) 

. 5.° A. L A  GALLEGADA.—Folpurri.—Ejecutado por los niños

CAMPANOLOGOS
de nos cuai.es ¿a

DE EDAD DE CINCO AÑOS.
6.® y  ùltimo. E l divertido

TEATRO MECANICO
DE AUIÓHATAS TITULADOS

La Compañía Acróbata do los Pigmeos.
A LAS OCHO T URDIA.

Los Ilenuauos Spira lian tenido el honor de tocar en presencia de Su» 
Majestades los Reyes y Emperador«» de

ESPAÑA AUSTRIA RUSIA PORTUGAL

$  m #  é
raecros.—PÄtopnocifoi« j !.. 1 1 » id. tegmkn, an ¡darn

u i U., IW.—Palw coarida 1/ Ua j
Parti», wo H., OT5.-M. 2.- J  3.' 61», O*CO.

ESTRADA GENERAL 50 CfciTS.

erta faocico serœ m rit las txilidxdci de !w ninni abocadea bail» lai 
localidad qaa «cadi it eoa paiola fogiri dira técUrtor por rape«*.» dal

1 AUJCÙâR-Ë*^W)wË*t

Programa del Teatre Espanyol 
anunciant uns autòmats 

(AFP, 21-3-1886)

27

LAURA



U N  S U E N O  Á R A B E
CuM U « r íialiti>>> »fcriascat« h  iti»*» taUWï 4kI*«»<»*m a itón« í» h  mata 

»frin: vTn qui 1-i'iri h —- r"-^. ' » . I . »,  u u . Ii« rifia ioyir! ra t i,  i»»4i i» t i l  rri«

ARTISTICAS

I.S
OMBRAS ANIMADAS

T E A T RO -CIRCO
2 GRANDES T 0LIIMS8 FUNCIONES

on D Dwti ( k Din 6  M , i Ib  I B  i sfe *  S TARDS
Zipwiicub wpAcUlaaaU d»dlc&da i  Ua familia» 7 i  loa alas# 

ITO C H E, d í a s  8  y  m edia
’f i t  d iri d  fona!» rf-js c i i t i

CONVERSACIONES HUMORÍSTICAS

PROYECCIONES LUMINOSAS CON EL

Poliorama
c*. P»WO» i  I«« I riocipll« I

!» uní As Si(ot-->. U<aa»u4íi<»to!iU'
JT S iÍmíU»). Amor T p«lñ« IC»BK») MjWi  (M««l \atti.). L» tetón» tó <n nxdnfr. F -  
T« rn)j«tó®« d, U, t » . =1 ».ic» *1 _ _ -  —.

Submarino P E R A L
ónaUoio el »i*!« n ‘ wnuir»

P R E C I O S
PLATEAS, coa cinco «atrai», 5 pe»«t».-SlLLAS, con coirai», l  p«Mta.-PALCO 00-  

BW I», = 0  « . „ „ . - „ „ i , . .  3 0

aií̂ « - - - i£ E * 'c« u7  s tiï

Els jocs de llums també causaven 
l'admiració del públic 
(AFP, Teatre Circ, 4-1-1891)

plaça de bous de Cádiz de la comèdia de gran aparell Barba 
azul, barba roja y barba gris. En tots els casos les transforma
cions i mutacions dels decorats es feien de manera ràpida i 
hàbil. Tot ensems donava un efecte de vertadera ficció. Va sor
prendre veure representades en la seua totalitat, possiblement 
per primera vegada, les comèdies fantàstiques i de màgia en 
quatre actes que portava en el seu repertori la companyia, la 
major part de les quals escrites expressament per a aquest 
espectacle per José Mazo: a més de les obres ja citades cal afe
gir La herencia del diablo, Marta la hechicera, Aventuras de 
Tembleque, Las astucias de Luzbel, El esclavo de 
Constantinopla, La guerra Franco Prusiana i molts sainets i 
intermedis còmics.

5. Les funcions dels teatres circ
Els espectacles de titelles i de funambulisme formaven 

part molt sovint de les funcions circenses que es donaven en 
circs provisionals, muntats a base de fusta i coberta de vela. 
Aquests establiments tenien caràcter itinerant, i les condicions 
que posava l'Ajuntament per a autoritzar el seu muntatge eren 
les de tenir seguretat, no interrompre el trànsit per la via públi
ca, deixar el pis en el mateix estat en què l'havien trobat i 
pagar un lloguer per l'arrendament del terreny, així com fer 
front als drets assignats a aquesta classe d'espectacles per les 
tarifes vigents.

La plaça de la Constitució (actual plaça de Chapí) era 
l'espai elegit per al seu emplaçament, cosa que ocorria sovint: 
octubre de 1871, febrer i març de 1873, gener de 1875, juliol 
i agost de 1878, setembre de 1879 i gener de 1 880.39 Altre lloc 
era la plaça del Mar o el final de l'Esplanada, on s'instal·là 
l'abril de 1876 el circ italià de M. M. Cabanna i Capellini amb 
l'objectiu de «...dar en esta capital un número determinado de 
funciones con exposición de fieras domésticas, perros y monos 
sabios, ejercicios ecuestres, gimnásticos, pantomímicos...»40

Però foren les dues ultimes dècades del segle XIX les que 
significaren l'època gloriosa del circ a Alacant, ja que en 
aquests anys es muntaren de forma estable els teatres circ ala
cantins que tingueren l'exclusiva dels espectacles circenses. 
Sense comptar un intent frustrat a finals del 1888 de construir
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un circ a Benalua,4' estigueren en funcionament en aquest 
període, consecutivament, dos teatres circ anomenats pels 
alacantins el Circ Vell (1881 -1891 ) i el Circ Nou (1892-1907).

Als teatres circ predominaren, lògicament, els espectacles 
circenses en general, seguits de la sarsuela que també fou molt 
ben acceptada. Les funcions circenses consistien en una com
binació d'exercicis amb cavalls o d'altres animals, salts i balls 
acrobàtics, números mimics i còmics, exercicis gimnàstics i 
actuacions musicals. El propi nom d'algunes companyies indi
ca el contingut de les sessions que donaven: «compañía ecues
tre, gimnástica, acrobática, cómica, mímica y musical». A les

IN A U G U R A C IO N  ....
T J B A . T I R / 0 - 0 I R / C 0  A - T j I C - A - H S T T H sT O ,  ¡ plaza de balheS)
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Actuació al Circ Nou de la companyia 
Loyal amb el ventríloc Aragrev 
(AFP, Teatre Circ, 25-5-1892)
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El genial animador de la popuUrUima

C O M P A Ñ IA  A U T O M E C A N IC A

nmiiv ora

R E Y E S - V A L E R O
Doj a<loi difmotes por <1 (fiebre ventrílocuo O  X  IWT'y 

y su DOgaífka compañía mccñnlc.
G ran éxito  de  r is a

Solo TRES días de actuación, Despedida el domingo 22
1 re s  seccione/, a  las 4 ‘30, 6‘3o y  lo ‘30

AI segle XX molts ventrílocs 
actuaven amb ninots mecànics 
en les funcions de varietats 
(AFP, Teatre Principal, 20-1-1933)

vesprades dels diumenges i dies festius el públic omplia de 
gom a gom el local per veure aquest tipus de funcions.

Dins dels espectacles circenses també eren acceptats, de 
tant en tant, la ventriloquia, els autòmats o les ombres xineses. 
Foren curioses les quatre funcions que va donar el 3 i el 4 de 
gener de 1891 l'il·lusionista Conde Patrizio, en què presentava 
«las humorísticas y artísticas siluetas sombras animadas» o les 
projeccions lluminoses amb el Poliorama. També cal ressenyar 
les actuacions que, a partir del 25 de maig de 1892 i durant 
quasi un mes va donar el ventríloc espanyol Aragrev amb la 
seua col·lecció de ninots, número que formava part de la com
panyia del Gran Circo Parish dirigida per A. Loyal. L'afamada 
companyia de Micaela R. Alegria Chiesi, que fou la més habi
tual tant del Circ Vell com del Nou, va portar com a novetat en 
abril de 1903 a Mr. Jules Harry, ombromaniste del Cristal 
Palace de Londres.

6. La ventriloquia i altres espectacles de varietats 
a principis del segle XX

El primer terç del segle XX constitueix el període històric 
de major nombre de construccions de sales dedicades als 
espectacles públics, algunes de les quals amb una cabuda 
superior a la del Principal. A principis de segle es reformà el 
Teatro-Salón Novedades (1895-1923) i es muntaren el Teatro 
de Verano (1903-1939), el Salón Alhambra (1908-1910) i els 
primers teatres-cinema: el Recreo Alicantino (1905-1907), des
prés denominat Teatro Nuevo (1907-1939), el Salón Moderno 
(1906-1924) i el Sport (1908-1936). La segona i tercera déca
da del nou-cents significà per a Alacant, i per a la resta del 
món, l'etapa de la construcció o reforma de les grans sales 
cinematogràfiques (sovint aprofitades per a espectacles tea
trals), les quals perduraren fins després de la guerra civil: el 
Salón España (1916), el Salón Granados (1917), el 
Monumental-Salón Moderno (reconstruït el 1924), Tldeal 
(1924) i el Central (1924). La majoria d'aquestes sales comer
cials s'alimentaven d'un públic de classe mitjana i baixa, pro
cedent no sols de la ciutat sinó dels pobles pròxims, gràcies a 
la millora de la comunicació amb la capital que significà la 
posada en circulació del tramvia. Aquests locals alternaven 
l'espectacle teatral amb les projeccions cinematogràfiques que 
resultaven molt més barates. La confirmació del cine com la
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diversió mes moderna i més d'acord amb els gustos del públic 
originà un traspàs gradual d'espectadors del teatre al cine, 
pèrdua que els empresaris tractaren de pal·liar, entre altres 
mesures, amb la diversificació de l'oferta a base de les varie
tats i dels nous gèneres musicals.

Les varietés era una espècie de calaix de sastre on cabien 
subgèneres d'allò més diferent. Es tractava d'espectacles bàsi
cament musicals amb la participació d'artistes diversos com 
vedettes, cançonetistes, cupletistes, tiples, duetistes, ballarines, 
transformistes..., acompanyats sovint per algun número d'habi
litat a base d'il·lusionisme, prestidigitació, màgia, ventriloquia, 
autòmats, acrobàcia, jocs malabars i atlètics, pantomimes, 
faquirs, etc. En una mateixa funció podien participar 6 espec
tacles diferents que eren representats per actors individuals o 
grups artístics, que eixien a escena 4 vegades: d'aques
ta manera una funció podia estar composada de més o menys 
24 números o actuacions de 4 o 5 minuts cadascuna, amb la 
qual cosa l'espectacle durava més de dues hores. I tot a preus 
baratíssims. Per això, els espectacles de varietats van tenir 
molta acceptació popular durant les primeres dècades del 
segle XX, quan els treballadors (especialment del sector ser
veis) van conquistar la jornada de vuit hores i el descans domi
nical i van poder dedicar una part del seu temps lliure a l'oci. 
Les varietats, soles o combinades amb projeccions de cine
matògraf, ocuparen la majoria de les sales teatrals de fusta o a 
l'aire lliure que es construiren en la primera i segona dècada 
del segle XX, així com gran part de les funcions dels grans 
cinemes de pedra que es van construir o remodelar als anys 
vint.

i T e a tro  F r ia o i ia l  i o  M e a n to  s  u n ic as  t a w s

</) J O U R N É E  A R T Í S T I C A  ö e  l=>os

M A R A V IL L O S O S  A U T O M A T A S
>
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on ouonloo teatros so proeonto por su practoso decorado, obra do tos 
notabloa escenógrafos do Barcelona y  Milán, Sros, MORAGAS, ALAR- 
MA, URGSILÉS y SAMT/.

----- —  RICO ATREZZO Y LUJOSISIMO VESTUARIO

« » K X B T J ' T  «1 Domingo 6 do Octubre de 1907
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También so exhibirá un notable CINEMATÓGRAFO, cuyas películas se
rán declamadas unas y explicadas otras por los artistas de la Compai5ia._

H
» V a r i a c i ó n  d i a r i a “ 3“ FUNCIONES-POR SECCIONES

Els autòmats Narbón actuaren vàries 
vegades als escenaris alacantins 

(AFP, Teatre Principal, 6-10-1907)

Aleshores, era en les funcions de varietats on tenien cabu
da els titelles i el teatre animat. En primer lloc, hem de citar els 
magnífics autòmats Narbón, ja coneguts de l'etapa anterior, 
que van tornar a Alacant per fer funcions per seccions, com 
s'acostumava a l'època, tant al Principal (del 6 al 20 d'octubre 
de 1907) com al Teatro Nuevo (del 3 a l l  0 de juny de 1911 ). 
Aquesta companyia havia triomfat al Teatre Lara de Madrid, a 
Sant Sebastià (on havien estat aplaudits pels reis d'Espanya) i a 
altres poblacions peninsulars. Ara, la companyia portava 21 
artistes i havia incorporat decoracions d'Alarma i de l'italià 
Santi. A més de les obres que hem indicat més amunt, van pre
sentar el divertit sainet còmic La tienda del Montañés amb la
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d .famoso Ventrílocuo

SANZ

SANZ 
T E A T R O

O-------( NDBVO
P A R R  m U Y  E N  B R E V E

EL ACONTECIMIENTO DEL DIA

SANZ
cm si (¡rat Csoftiia AdMKciíia

25 personajes diferentes 25 

ta UYIITfleióN HUMANA más perlecta
CONOCIDA HASTA EL DÍA 

EXITO GRANDIOSO en lo s  principales  
T E H T R O S  D E L  M U N D O

LUJOlfeTECORñClONES
r io !  P in to s -  S i \  A L Ó S  

GRANDES Y SORPRENDENTES NOVEDADES 

Véanse Program as y Carteles

■
;

Presentació del ventríloc Sanz al Nuevo 
(AFP, Teatre Nou, 3-6-1911)

paròdia d'una correguda de bous, la sarsuela Los aparecidos 
de Carlos Arniches i Celso Lucio, la exitosa paròdia El audaz 
Don Juan Tenorio i el sainet còmico-líric En busca de una prin
cesa, escrit expressament per al autòmats per Juan Fernández 
amb música d'Eduardo Redal. També formaven part del seu 
repertori les sarsueles i sainets següents: La corte del Faraón, La 
taza de thé, Colorín colorao..., La rosa amarilla, La rendición 
de Argel, Los novios burlados, Los hijos del sol, La tuna sal
mantina, El caballo de bronce, De ranchero a Emperador, El 
alcalde torero i La estatua de Doña Inés.

Altrament, foren molt curioses les actuacions del 
Hombre-muñeco Frosso al Nuevo (7 de juny de 1911), i de La 
muñeca mecánica de El Trío Obiol al Principal i al Sport (11 
de gener de 1914). En ambdues ocasions no es tractava d'autò
mats, sinó de persones que es comportaven com aqueixos. La 
popularitat del titella també va motivar la famosa coupletista 
La Fornarina a cantar per tot arreu el cèlebre «Ole, catapum, 
catapum, catapera, arsa p'arriba polichinela...»

En aquesta època també abundaren els números que pre
sentaven els ventrílocs amb les seues famílies de ninots. Cal 
citar el cas dels ventrílocs Pastor i Lloret que van actuar al 
Teatro-Salón Novedades. Igualment, en les temporades de 
1910 i 1911 es va presentar al Nuevo el ventríloc Caballero 
Adirano. Altre famós especialista de la ventriloquia fou El Cran 
Ferry, qui passà pels escenaris del Teatre d'Estiu i del Salón 
España. Així podríem citar moltíssims més durant el primer terç 
del nou-cents. Entre els artistes alacantins no podem deixar 
d'esmentar al notable ventríloc del Rebolledo Mister Nehelo, 
qui, a més de disposar d'una magnífica col·lecció de ninots, 
realitzava diverses experiències de prestomania i endevinació 
del pensament.

Però amb tota seguretat, el ventríloc que més sensació va 
causar entre els espectadors alacantins, tant xiquets com 
majors, fou el valencià Paco Sanz i la seua companyia auto- 
mecànica, que es presentà en moltes ocasions als escenaris de 
la nostra ciutat: al Nuevo (28-3-1911), al Teatre d'Estiu (18-7- 
1917, 14-9-1929, 5-9-1933 i 6-9-1934), al Principal (20-1- 
1933), etc. Entre la seua esplèndida col·lecció d'autòmats, for
mada per 22 o 25 ninots que semblaven vertaders éssers 
vivents, reeixien el xiquets Pepito i Juanito, la ballarina autó
mata, el borratxo, el lloro mecànic i el director i primer actor
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Don Liborio. Aquest darrer personatge era molt celebrat pels 
divertits diàlegs que muntava i pels seus enginyosos comenta
ris sobre assumptes de l'actualitat. Si a això unim les luxoses 
decoracions que portava, obra d'un membre de l'afamada 
dinastia escenogràfica valenciana dels Alós (suposem que seria 
Ricard Alós), podem comprendre com l'eminent ventríloc 
Paco Sanz no sols havia recorregut amb el seu espectacle tota 
Espanya, sinó que també era conegut als principals teatres del 
món.

Decoración con que presenta su compañía automecánica

Telón primero délas sorprendentes decoraciones que presenta S H N Z

La magnífica companyia automecánica de 
Paco Sanz (AFP, Teatre Nou, 28-3-1911)
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7. El guinyol en el teatre avanguardista dels anys 
trenta

Cal recordar que en el repertori modernista hi havia ver
tadera passió estètica pels titelles, cosa que es nota, per exem
ple, en algunes obres de ballet d'lgor Stravinsky.42 Per això, 
també té relació amb el nostre tema, encara que d'una mane
ra col·lateral, les excepcionals funcions que al Principal exe
cutaren el 2 de maig de 1918 els famosíssims Ballets Russes de 
Paris, que, dirigits per Serge Diaghilev, han estat considerats els 
creadors del ballet modern.

García Lorca va estar a Alacant amb 
l'espectacle La Barraca - Teatro 
Universitario a finals del 1932 
(Historia de Alicante)

Major interés per a la nostra història va tindré l'actuació 
al Salón España el 14 i 15 de febrer de 1930 de la companyia 
internacional de marionetes de The Walton's And. Comps., 
titular de l'Empire de Paris. Procedent dels teatres Palace de 
Barcelona i Latina de Madrid, en la seua gira espanyola aquest 
conjunt titellaire portava abundants números de revista, circ, 
varietats, apropòsits, musics-hall i tota classe d'atraccions ori
ginals interpretades amb gran perfecció i a tot luxe de detalls, 
que feien la delícia del públic, especialment l'infantil.

Precisament a partir dels anys trenta el teatre de màgia i 
guinyol intentarà parlar a la imaginació dels xiquets amb les 
seues colorides fàbules i fantasioses aventures, i es convertirà, 
més que mai, en un teatre dirigit als més petits durant les fes
tes nadalenques. En aquest sentit, no podem deixar de citar 
l'intent, per febrer de 1935, d'un artista i un empresari alacan
tins de crear un teatre expressament dedicat als titelles:

«Un teatro de marionetas. Un artista local, pintor destacado en una 
modalidad muy popular, y triunfador en ella, tiene el proyecto junto 
con el empresario de un teatro local muy popular, de explotar un tea

tro de marionetas, exclusivamente para niños desde 8 a 80 años. Van 
muy adelantados los trabajos y es muy posible que todavía en esta p ri
mavera, veamos ya en marcha esta modalidad escénica, a todo arte y 
con obras escritas exclusivamente por autores consagrados.»"

No hem pogut aclarir a quin pintor local feia referència 
aquesta nota periodística, però no ens estranyaria que es refe
rís a algun artista foguerer, perquè els titelles i els ninots de les 
nostres fogueres tenen innegables punts en comú.

Altrament, el teatre de tendència progressista i avanguar
dista, realitzat durant l'etapa republicana, tampoc no s'oblidà 
de les marionetes; ben al contrari, García Lorca, Manuel de

34



Falla, Valle Inclán i Rafael Alberti recuperaren aquest gènere 
popular i li donaren categoria literària.44 Federico García Lorca 
va portar l'espectacle ambulant de La Barraca-Teatro 
Universitario a Alacant el 29, 30 i 31 de desembre de 1932, 
convidat per l'Ateneu per a mostrar algunes obres de Calderón 
i Cervantes al Principal; però no sembla que representés cap 
espectacle de titelles. En canvi, i també a iniciativa de 
l'Ateneu, el 4 de març de 1934 Rafael Alberti va donar a conèi
xer a la Casa del Pueblo de la nostra ciutat la seua inèdita farsa

í S a l ó n  E s p a'ñTar̂
Mañana V iern es  14 de Febrero de 1930

« a »  A L A S  6 T A R D E  Y 1 0  N O C H E

Dos Soberbias Punciones de CINE y ATRACCION, Dos
l.° La sensacional película, drama de gran espectación de la afamada marca UFA

PERSECUCION
Por H A R R Y  P I E L

2.° D E B U T  de

The W alton's And. Comp.a
Marionettes del Empire de Paris, pre

cedentes de los mejores teatros 
de Europa y¡ últimos grandes

£ éxitos en el Palace de Barcelona 
y Teatro Latina de Madrid.

Atracc ón de'gran originalidad unica 
en su clase.

Extractos de Revistas, Circo, Varie
dades, Conjuntos coreográficos 
Anropósitos y Atracciones de 
Music-Hall, todo interpretado á 
perfección y presentado con gran 

lujo por las Marionettes de

WALTON'S
El único espectáculo no visto en 

Alicante propio para chicos y 
personas mayores r

No pierdan la ocasión que se les 
ofrece para presenciar lo más . 
grande ygperfecto conocido has

ta el día

Butaca numerada UNA pta. - Entrada General 0'40 Actuació al Saló Espanya d'una 
companyia internacional de marionetes 
(AFP, Saló Espanya, 14-2-1930)
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antireligiosa per a guinyol titulada Bazar de la providencia o el 
vivo de su eminencia.

Durant la guerra civil va ser presentada al teatre Principal, 
per la companyia del Frente Popular de Benito Cebrián i Pepita 
Meliá, la comèdia infantil per a guinyol Pipo y Pipa en el País 
de los Borriquitos, en presència dels autors Magda Donato i 
Salvador Bartolozzi, el darrer dels quals és, sens dubte, el tite
llaire espanyol més important d'aquest segle. També el grup 
teatral Altavoz del Frente y la Alianza de intelectuales para la 
Defensa de la Cultura de Valencia representaren vàries obres

Estrena al Principal d'una obra 
de Bartolozzi, el titellaire espanyol 

més important d'aquest segle 
(AFP, Teatre Principal, 21-11-1936)

=sïïse= = s íïe ^ = h sarai
U . G . T.F . E . I . E . P . Teatro Principal

ESPECTACULO EN COOPERATIVA

C O M P A Ñ I A  D E L  F R E N T E  P O P U L A R  

Director: Benito Cibrián Primera aclrlz: Pepita Meliá
l i l g  21 de M e t a l e  i l  - t a t a  f u i  - 9  las f i t  I f  t a i

Pipo i Piiiiíti PÏsÎei iolfiiuilos
Comedia infantil en dos actos, divididos en once cuadros, original de MAGDA DONATO y 
SALVADOR BARTOLOZZI, creadores de Pipo y Pipa, los cuales asistirán a la representación

C U A D R O  I.®
Braja P i r a » ........................... Pepita Mellé

. F u r i a t o ..................................Rafael Banquelli
C o c o tin .................................. Anita Morales
El Borriquito Budadto . Lorenzo Homa

C U A D R O  2.®
_ E! Padre de Cocoltn. .. . . Maximino Fernández 

La Madre de Cocolln María Alcalde
El Maestro . . . Severino Mejuto
G o c o h n .................................. Anita Morales

C U A D R O  3.°
Don Borrico........................... Manuel Arcál
Dotta Borrica........................... Matilde Galiana
El M é d i c o ............................Julio Sanjuin
La C r i a d a ........................... Esperanza Medina
Budrccito.................................. Lorenzo Homa

C U A D R O  4*
H ada . . . . . . .  Carmen Albiñana

Pipo . 
Pipa . 
H ada.

C U A D R O  5.°
José Cibrián Meliá 
Irene Más 
Carmen Albiñana

C U A D R O  6.°
Colmillo de Serpiente Severino Mejuto
Uña de Aguila . . . .  Rafael Banque! Is

Ojo de Jaguar . . . .  Antonio Vico
P ip o ......................................... José Cibrián Melii
P i p a ......................................... Irene M is

C U A D R O  7.®
T r i p i t r a p a ............................Battito C ibrián
Ojo de Lombriz . . . .  Maximino Fernández 

C U A D R O  8.®
R o sa .........................................Esperanza Medina
C l a v e l ..................................Honorato Benavides
A v is p a .............................. Lorenzo Homa
A zucena..................................Anita Morales
Pensamiento............................Antonio Vico
C am p an illa ............................Irene Más
La B risa .................................. Carmen Albiñana
El S o l .................................. Severino Mejuto
El Caído...................................Manuel Arcál

C U A D R O  9°
La Bruja . y  Pep ita  Meliá

Rafael Banquells
Pipo . 
Pipa

José Cibrián Meliá 
Irene Más

T I T U L O  D E  L O S . C U A D R O S

C U A D R O  10
Los mismos personajes 

C U A D R O  II
Todos los personajes

1.* El Bosque de los Misterios. 1.° Cocolin con orejas de borriquilo. 3.® La familia Borriquito. 4* Las 
silnelas. 5.® Pipo y Pipa en su casa. 6.® El Jardin Fantástico. 7.® EíTlaile de los Pieles Rojas. 8.® El jefe 
Tripitrapa y el Dios Kuli-Kulin. 9.® La Bruja y Fumato. 10. Casa de la Bruja. 11. Plaza del pueblo de los borriquitos. 
......................... — ............. Decorado y Figurines de Piti, Bartolozzi y Pedro  Lozano 1

B U T A C A  2 5 0  P E S E T A S
--------------------------------------------------------------,-------------------------------
MAÑANA DOMINGO - 3 SECCIONES, 3 - A las 4 y a  las 6'30 tarda: PIPO Y PIPA

A las 9-30 ñocha: EL FARO DE SANTAMARINA
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de guinyol de caràcter antifeixista.45 Així, el 25 d'abril de 1937 
al Teatre Principal posaren en escena El tomate guerrillero de 
Ramón Gaya, El Gil Gil de Rafael Alberti i El falso fakir de 
Rafael Dieste. Les dues peces primeres es reposaren en octu
bre del mateix any en una funció realitzada a l'Hospital, repre
sentant-se a més les també obres de titelles Los papaítos de 
Franco d'Ortega Redondo i Ten cuidado con Venus, Canuto de 
Ponsò. Més funcions de guinyol per novembre de 1937 a la 
Residència d'Adults i Casa del Niño amb El tomate guerrillero, 
obra ja coneguda i sens dubte la més popular d'aquest gènere 
durant la guerra, ja que fou reposada novament el 20 de febrer 
de 1938 al Principal per la Joventut Socialista Unificada en un 
homenatge realitzat a Trifón Medrano en el aniversari de la 
seua mort.

La victòria franquista en la guerra d'Espanya va suposar un 
tall traumàtic de la producció teatral per a titelles, que tant 
impulsaren alguns autors de la generació del 27, com també 
ho significà per a la producció cultural en general. D'aquesta 
manera podem dir que en la postguerra desapareix el gènere, 
exceptuant alguna breu gira de Maese Villarejo per terres ala
cantines els anys 1956 i següents. A partir del 1984, amb la 
Primera campaña de títeres de Alicante, s'obri un nou capítol 
de la història del titella a la nostra ciutat que s'analitza en altre 
lloc d'aquesta publicació.

ALTAVOZ DEL FRENTE
T E A T R O  P R I N O I P A L

Oran acto de A YU D A  A M AD RID  organizado por el A TE N EO  DE 

A L IC A N T E  (Alianza de Intelectuales pora Defensa de la Cultura)

DOMINGO 75 ABRIL 1937 A las 10 «i »—to do I« — 4

PRO G RAM A

i.* CINEMA. «Defensa del campo», documental de la A I. A. D. C. 

i . ‘ LOS INTELECTUALES DE LA GUERRA, Palabras de presentación y charla del 
camarada Angel Oaos, de la A. 1 A. D. C. de Valencia.

I * ROMANCERO DE LA GUERRA CIVIL. Recitarán poesía» los camaradas Manuel 
Altolagiiirre, Juan Oil-Albert. R am ón Gaya. Leopoldo U m ilia , Antonio Baldrich 

4 * G U I Ñ O L  de la Aliança d Intel·lectuals per a Defensa de la Cultura de Valencia, 
representándote

EL TOMATE GUERRILLERO, de Ramón Gaya.

EL GIL GIL. de Rafael Alberti.
EL FALSO FAKIR, de Rafael Dieste

TEATRO. El teatro de ALTAVOZ DEL FRENTE (A |  D C. }r P . C D. O ), et- 
treno de la farsa de Rafael Alberti

LOS REYES MAGOS
6 -  u  ORQUESTA DE CÁMARA de Alicante, interpretara

SINFONIA EN RE Felipe Manuel BACH

b) RIGODON I *  ,Le  T<m,be*u *  Couperin. RAVEL

NOTA.-LA RECAUDACIÓN INTEGRA que te obtengo en ette orto, que orgomio et ATENEO 
te dminoró al fondo de AYUDA A MAORSO.

Altavoz de l Frente va representar durant 
la Guerra C ivil vàries obres de guinyol 

de caràcter antifeixista 
(Canelobre, n° 7/8)
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NOTES

1 Vegeu l'article d'Esteban Villarocha per a la World Encyclopedia o f Puppetry Arts, 
en curs d'edició.

2 -  Vegeu Josep Romeu, Teatre profà, Barcelona, Barcino, 1962.

3 -  J. R. Maltès i L. López, Hice ilustrada. Historia de las antigüedades, grandezas y
prerrogativas de la muy noble y siempre leal ciudad de Alicante, Alacant, ed. 1907, 
p. 443-445. Vegeu també TArxiu Municipal d'Alacant (en avant AMA), armari 9, 
lligall 14, fulls 47-91.

4 -  Francisco I. Cornejo, «La escultura animada en el arte español. Evolución y fun
ciones», Laboratorio de Arte, nro. 9, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1997.

5. -  El Reglament per a l'administració de les rendes de la ciutat, decretat pel rei Ferran
VI el 4-7-1747 es refereix als Calereros de los Misterios en la relació de despeses 
a fer front pel consistori municipal. Aquest reglament es troba a Y AMA, a. 5, II. 62, 
f. 494-510.

6. -  Francisco Montero Pérez, «Los Gigantes y Cabezudos en Alicante», El Correo, 17-
6-1922.

7. -  Rafael Viravens Pastor, Crònica de la Muy Ilustre y Siempre Fiel ciudad de Alicante,
Alacant, Imp. Carratalá y Gadea, 1876, p. 239.

8. -  L'ordre de prohibició de 1780 és citada per Aquiles Rubio i Villalvilla, «Nanos i
gegants a Alacant», Festa'96, Revista Oficial de las Hogueras de San Juan, Alacant, 
Ajuntament d'Alacant, 1996, p. 42-47.

9. -  Vegeu Lluís Xavier Flores i Abat, «Els nanos i gegants i les danses populars en la
festa de Fogueres», Fogueres, Revista Oficial de la Comissió Gestora de les 
Fogueres de Sant Joan, Alacant, 1996, p. 71-73.

10 -  Ens referin a Rafael Quilis Molina, Lo que el tiempo se llevó, Alacant, Graf. Vidal, 
1962, p. 181-187. Vegeu pel contrari, la relació de despeses ocasionades per les 
festes del Corpus de l'any 1 759. AMA, a. 9, II. 49, f. 114, data 22-6-1 759.

11. -  A MA, a 5, II. 31, f. 7. Hi ha desenes de referències semblants a Y AMA. Vegeu 
també els Estatutos para el Gobierno de la Ciudad de Alicante, concedits per Carles 
li el 18 de desembre de 1669. AMA, a. 5, II. 62, f. 355 i s.

12. -  AMA, a. 9, II. 56, f. 31, data 1-3-1766.

13. -  AMA, a. 9, II. 6, f. 76, data 19-6-1716.

14. -  Possiblement siga La Patum de Berga la festa que més palesa la pervivència d'a- 
questes figures exòtiques. Cfr. Xavier Fàbregas, Història del teatre català, 
Barcelona, Ed. Millà, 1978, p. 9-25.

15. -  Joan Amades, Costumari català: el curs de l'any, Barcelona, Salvat Editores, 1950- 
56, t. Ill, p. 79-80

16. -  AMA, a. 9, II. 34, f. 118-119, data 2-6-1744.

17. -  Vegeu l'excel·lent estudi de Joan Oleza, «Hipótesis sobre la génesis de la come
dia barroca y la historia teatral del XVI», (dins de Varis, Teatros y prácticas escéni
cas I. El Quinientos Valenciano, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 
1974, p. 259-277).

18 -  A mitjans del segle XIX les portes de la ciutat d'Alacant (la de Sant Francesc, la 
de la Reina...) seguien tancant-se a les cinc i mitja de la vesprada durant molts dies 
de l'hivern. La Nave, 6-2-1848.

19 -  Vegeu Gonzalo Vidal Tur, Alicante ochocentista, Alacant, Such i Serra, 1967, p. 
133-140.
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20 -  Vicente Ramos, Historia de la provincia de Alicante y de su capital, Alacant, 
Diputación Provincial, 1971, t. I, p. 68-69.

2 1 Joan Amades, op. cit., t. II, p. 612-622.

22 -  Vicente Ramos, op. cit., t. I, p. 104-105.

2 3 -  El pas d'equilibristes per València està força documentat en J. E. Varrey, 
«Titiriteros y volatines en Valencia 1585-1785», Revista de Filología Valenciana, III, 
p. 215-276.

24,- J. Collia Rovira, Fiestas de Toros en Alicante (1605-1900), Alacant, Instituto de 
Estudios Juan Gil Albert, 1986, p. 45.

25 -  Diario de Alicante, 29-1-1817.

26, -  Diario de Alicante, 25-5-181 7.

27. -  Vegeu Diario de Alicante dels dies 15, 19, 22, 24 i 26 de juny de 1817.

28 -  El Constitucional, 22-2-1873.

29 -  El propi Gaspar Melchor de Jovellanos en su Memoria para el arreglo de la poli- 
da en los espectáculos y diversiones públicas advoca directament per la seua desa
parició.

30 -  Rafael Quilis Molina, op. cit., p. 73.

31. -  Vegeu l'article citat d'Esteban Villarocha per a la World Encyclopedia o f Puppetry 
Arts.

32. -  La Tertulia, 15-2-1872.

33. -  El Constitucional, 25-8-1873.

34. -  El Constitucional, 31-10-1873.

35. -  Vegeu El Constitucional de tot aquest període.

36. -  Extret del propi programa. Arxiu Família Portes (en avant AFP), Teatre Principal,
8- 10-1879.

37. -  AFP, Teatre Principal, 10-8-1895.

3 8 -  AFP, Teatre Principal, 9 al 18-4-1898.

39.- El Constitucional, 31-10-1871,22-2-1873, 15-8-1878 i 11 -1 -1880; El Graduador,
9- 7-1878; La Unión Democrática, 28-9-1879.

40 -  AMA, obres particulars, lligall 31, data 8-4-1876.

41,- El Liberal, 15-11-1888.

42 -  Vegeu l'entrevista a Paco Nieva en La Múndia, Revista del titella i del teatre ani
mat, Edita UNIMA País Valencià, núm. 3, p. 4 i s.

43, -  El Luchador, 22-2-1935.

44, -  Vegeu Francisco Porras Soriano, Los títeres de Falla y García Lorca, Madrid, edi
ció de l'autor, 1995.

45, -  Francisco Moreno Sáez, «La cultura en Alicante» (especialment «Altavoz del fren
te y la alianza de intelectuales antifascistas»), Canelobre, nro. 7/8. Alacant, Instituto 
de Cultura Juan Gil Albert, Diputación Provincial, verano/otoño 1986, p. 101-107.
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INTRODUCCIÓ:
En aquest capítol parlarem de la presència de les 

Marionetes en les festes que conformen el calendari anual de 
la nostra ciutat i prestarem atenció únicament a aquelles que 
en tenim constància. Les festes a què ens referim són les 
següents: Fogueres de Sant Joan, Festes d'Agost, Carnestoltes 
i Festes Populars als Barris.

El període on s'ha centrat la nostra investigació és el comprés 
entre els anys 1928 i 1997.

A partir de 1954, es registren actuacions de Teatre de 
Marionetes que participen en les Festes de la nostra ciutat, tot 
i que algunes companyies de Titelles ja havien estat a Alacant 
amb anterioritat a aquell any, ja que des del segle passat van 
actuar als teatres de l'època moltes atraccions i grups relacio
nats amb el «Fantoche», que és com les coneixem documen
talment. No obstant això, cap a la meitat del segle XX se les 
comença a donar un caràcter més popular i es contracten 
aquests espectacles per a distracció del públic infantil. La 
inclusió del Teatre de Marionetes en el programa d'actes de les 
Fogueres de Sant Joan de l'any 1954 és l'in ici d'un període 
ininterromput durant vàries dècades, que van fer del Guinyol 
la part més significativa de les activitats infantils que es van dur 
a terme en les festes de la ciutat.
En els últims anys només apareixen esporàdicament en algunes 
festes tradicionals locals, a més de la visita anual que ens pro
porciona el Festival Internacional de Titelles.

Programa de Fogueres 1954
Marionetes de Talio

C B E M Ä
de todas laa Hogueras y Barracas, coa disparo de tracas en' todos 
los distritos.

VIERNES, DIA 25
A las doce.-*-Actuación del CARRO DE LOS TITERES, (Las Mario

netas de Tallo) de Madrid, en ía Explanada de Espa&a.
A las siete de la tarde.—Nueva actuación del CARRO DE LOS 

TITERES, on la p ia«  del 18 de Julio.
A tas once ae la noche.—Concierto por la Banda Municipal, en 

su nuevo «auditorium» de la Explanada de España-
A la misma hora.—Actuaré el CARRO DE LOS TITERES, .en. el 

Barrio de Carolinas.
A la unade la madrugada. —Iniciación del concurso de Fuegos 

Artificiales, quemándose la primera colección en el muelle de Po
niente, por el Pirotècnico JOSE PALAZOM, de Archena (Murcia).

A continuación en la Explanada de España daré comienzo el 
concurso de tracas lum inosas, disparando una el mismo pirotécnico.

HOGUERAS »SAN JUAN
JU N IO  
DE 1954

A I n  anee de la noche — En n  Plora do Toro», ospectsculo 
CAUtBEl 1954, crocetta dai popui&rfifmo Releo! Deleto «Uspisera».

A la Una de la madrugada. Disparo do ua C itilo  d» ruegos 
AiUBdtioi eri oi D.tinto do Carolini, Alias. ■

JUEVES, DIA 24
(Festiv idad  d e  S a n  Ju a n  B au tis ta)

A las doce.—Horn enojo quo lee Comisione» do Hogueras rindoa 
e San Juca 8»utile, coa orilleado o ubo ralla rotado oa I* I-1. Cole
gio] do Sea Kictiia.

Acto seguida dltpiro do uno noce, quo comentará on 1» ptm  
del Abed Pentivo. . ,

A la una de !a tarde.-En lot salone, do! Bxoolantoinso Ayun
tamiento oo ree&tri W entrogo do proal« oiorgados oa ti  Vili 
CONCURSO DE ESCAPARATES.

A las seis de la larde.-PRIMERA CORRIDA DE TOROS. Erafltt 
OrtuíocJUNILLAílC,.CESAR GIRON, Mtauti OlœOcot.CHICUELÛ Iti 
y CARLOS CORPAS, lidiaría 6 loro, do D. JUAN PEDRO DOXEOO-

A las ocho y cuarto de la larde.—Proceotea .oa hanqr.eSy» 
Juan Bauüra quo poltri do lo Parroquia dodici']« ti  mismo, on ti 
Borrio do Boitiùn.

A las dore de la noetic.— Desde lo cumbre 
dispareri lo Iredíciooel

P Ä  L M E K  Ä

C H E M A
do todos lei Hogueras y Barrocas, om disparo do tracto eri ledos 
los d is in e  VIERNES, DIA 25

A las doce. —Actuation dol CARRO DE 103 TITERES. (Los Merio- 
eotos do Tollo) do Madrid, on lo Eriplensde do Espado.

A las slele de la larde.-Nuevo octuoctta d ti CARRO DE LOS 
TITERES, oa lo pisto d ti 18 do Jubo.

A las oace de la nache.—Conciona por la Biado Municipal, oo 
tu nuovo teudOoruuo» do la Exploaodo do Espito.

A la «tirito Aora.—Actuori el CARRO DE LOS TITERES, oa ti 
Bsrrio do Cutiius.

A la una de la madrugada.—laletactta dti concurso de f ctgss 
AitiliCllUs, qucmindoce la primera oolecctta oa o! muelle do Po* 
nioato, por ti  Pirotecnico JOSS PALAZON.de Arcione (Murasi

A oandnuoetta on la Explanada do Espato d u i  co minato ti 
MMorso 4« ttäJW laminasi!, cbspiroedo una ti  mismo pirotecnico.
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[ .- FOGUERES DE SANT JOAN
La primera aparició d'un Teatre de Marionetes a les 

Fogueres de Sant Joan en la postguerra alacantina està datada en 
l'any 1954, amb l'actuació de les Marionetes de Talio i el seu 
espectacle «El Carro de los Títeres». Aquest espectacle va oferir 
3 funcions diàries durant els dies 25 al 28 de juny, ambdós 
inclosos. L'horari d'actuacions era d'una sessió a les dotze del 
migdia, una altra a les set de la vesprada i la tercera a les onze 
de la nit. Van actuar a l'Esplanada, a la plaça del 18 de juliol 
(actual plaça de l'Ajuntament), al barri de Cardines, passeig de 
Campoamor, barri de Benalua, parc de Canalejas, Raval Roig, 
plaça de la Misericòrdia i avinguda del general Marvà.

Es a partir de 1956 quan apareixen per primera vegada a 
Alacant les Marionetes de Maese Villarejo, que van actuar des 
del dia 26 al 29 de juny a l'Esplanada.

L'any següent i fins 1978 ininterrompudament, llevat de 
l'any 1958, Maese Villarejo fou l'únic titellaire que va actuar a 
Alacant. Ho feia al parc de Canalejas durant les festes de 
Fogueres.

Les seues actuacions constaven de dues funcions diàries, 
en sessions de matí i vesprada, durant cinc dies, generalment 
del 25 al 29 de juny. Els seus personatges principals eren 
Gorgorito, la princesa Rosalinda i la malvada Bruixa Ciriaca.
L'argument de les obres era molt semblant en les distintes fun
cions, la bruixa Ciriaca raptava Rosalinda, els xiquets ajudaven 
Gorgorito a rescatar la princesa, tot i que la Bruixa intentava 
enganyar-los i per últim Gorgorito acabava amb la bruixa a 
bastonades. La funció finalitzava amb tots els xiquets cantant 
junts allò de : Té té té té xocolate i cafè.

A partir de 1979 i fins 1985, any en què vam poder veure 
el seu Teatre de Marionetes per última vegada a les nostres 
Festes de Fogueres i també a la nostra ciutat, Maese Villarejo 
va començar a realitzar les seues dues funcions diàries en dis
tints districtes foguerers, i va començar així una política 
rotatòria d'actuacions amb l'objectiu d'aproximar el màxim 
possible l'espectacle de Titelles als xiquets dels diferents 
barris, en compte de centralitzar-lo en un únic punt com oco
rria fins llavors, ja que des del començament les seues actua
cions sempre s'havien celebrat al parc de Canalejas.

i r i r e s

MARTES, DIA 26
A las ocho de ¡a tarde, en la Explanada de España, primera 

actuación del Teatro de Marionetas de Maese Villarejo, y festi
val infantil con suelta de globos.

A la misma hora, concierto por la Bando Municipal en el 
»auditorium».

A las once de la noche, segunda actuación de la Compañía 
«María Guerrero», que interpretará la comedio de Molnar, ver
sión españolo de José López Rubio, titulada «IILIOM».

Al finalizar lo función teatral, se disparará en la Explanada, 
la primera Traca Luminosa de los que entran en concurso, o 
cargo del Pirotécnico Antonio Cañete, de Murcia.

Programa Fogueres 1956 
Marionetes de Maese Villarejo

Gorgorito, Rosalinda i Bruixa Ciriaca 
(Ninots de Villarejo)
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Banderí amb la cançó: 
té, xocolate i cafè

L'any 1979 va actuar el dia 25 de juny al parc de 
Canalejas, el 26 a la plaça d'Alger, el 27 a la plaça del Sol, el
28 a la plaça de Navarro Rodrigo i el 29 a la plaça de 
Magallanes.

En l'any 1980 va realitzar les seues funcions en els dies i 
districtes foguerers següents: el dia 22 de juny al Mercat 
Central, el 25 a Joan XXIII-2n. Sector, el 26 a Ciutat d'Assís, el 
27 a Francisco Franco-La Pau, el 28 a la plaça del Carme i el
29 a Sant Blai.

L'any 1981 va intervenir el dia 25 de juny a Florida- 
Portazgo, el 26 a la plaça de Castellò, el 27 a la plaça de Sant 
Antoni, el 28 a la plaça d'Orà i el dia 29 a la plaça de Joaquín 
María López.

L'any 1982 va participaren les nostres Fogueres actuant el 
dia 25 de juny a la plaça de Sant Blai, el dia 26 a la plaça de 
la Divisió Biava, el 27 a la plaça de l'Ajuntament, el 28 a la 
plaça d'Estrella i el 29 a la plaça d'Alger.

En l'any 1983 va instal·lar el seu teatre el dia 25 de juny 
al parc de Canalejas, el dia 26 a la plaça de Magallanes, el 27 
a la plaça de la Pipa, el 28 a la plaça del Mediterrani i el 29 al 
barri Francisco Franco-La Pau.

En l'any 1984 va actuar el dia 25 de juny al pare de 
Canalejas, el dia 26 a la plaça del carrer Enrique Madrid, el 27 
va actuar a la plaça de Castellò, el 28 a la plaça de Sant Blai i 
el dia 29 al Palomó.

L'any 1985 va ser l'últim que va participar i ho va fer 
actuant el dia 25 de juny al pare de Canalejas, el dia 26 a la 
plaça del carrer Enrique Madrid, el dia 27 a la plaça de 
Castellò i el dia 28 a la nova plaça de Sant Blai.

A partir de l'any 1979, a més de Maese ViIlarejo, van par
ticipar per primera vegada a les Fogueres uns altres grups de 
Teatre de Marionetes, els quals les van impulsar i catapultar 
definitivament com a atracció més important per al públic 
infantil a les Festes Tradicionals de la nostra ciutat, i van asso
lir els nivells més alts tant en nombre de companyies partici-



pants com en el de xiquets que van presenciar les funcions, ja 
que es va aconseguir una oferta més àmplia.

En aquell mateix any 1979 hi va haver actuacions de 
Teatre de Guinyol als districtes de Ciutat d'Assís i Mercat 
Central, i Marionetes al districte de Els Àngels-Felipe Bergé.

En l'any 1980 hi va haver actuacions del Teatro Infantil 
de Polichinelas el dia 23 de juny al districte de Els Àngels- 
Felipe Bergé.

En l'any 1983 hi va haver Marionetes a càrrec del grup 
Diamante y Rubí, el dia 27 de juny al districte Foguerer- 
Carolines, amb l'obra «Titirijuegos».

En 1984 van actuar les Mariontes del grup Diamante y 
Rubí i del grup La Bicicleta en 5 districtes foguerers cadascun. 
Diamante y Rubí va actuar el dia 25 de juny a la plaça de 
Florida-Portazgo, el dia 26 a Benalua, el dia 27 al barri dels 
Àngels, el 28 a la plaça d'Alger del barri de la Verge del Remei 
i el 29 al barri de Sant Gabriel. Per la seua banda, La Bicicleta 
va representar les seues funcions de la següent manera: el dia 
25 de juny a l'eixample que hi ha alfinal del carrer del generai 
Espartero, el dia 26 a la plaça de Francisco Magallanes, el 27 
al barri del Garbinet, el 28 al passeig de Campoamaor i el dia 
20 a la plaça de l'Estrella.

Titel les Don Patacón

En l'any 1985 hi va haver actuacions a càrrec de Don 
Patacón i de Diamante i Rubí en 4 districtes cadascun, de La 
Bicicleta en 3 districtes i del grup Margalló en dos districtes. El 
grup Don Patacón va actuar el dia 17 de juny a la Ciutat 
d'Assís, el dia 27 al parc de Canalejas, el 28 a l'eixample del 
carrer Miguel Jiménez Reyes i el dia 29 a la nova plaça de Sant 
Blai. Diamante y Rubí va muntar el seu teatre el dia 25 de juny 
a la plaça de Florida-Portazgo, el dia 26 a la plaça de 
Magallanes, el 27 al barri del Garbinet i el 28 al passeig de 
Campoamor. Per la seua banda, La Bicicleta va actuar el dia 26 
de juny a la plaça de Benalua, el dia 27 a la plaça de Joaquín 
Mä López i el 28 a la plaça d'Alger del barri de la Verge del 
Remei. Acabarem l'any 1985 amb el grup Margalló, que va 
instal·lar el seu teatre el dia 25 de juny a la plaça de la Bola 
d'Or i el dia 29 al barri de Sant Gabriel. Titelles Margalló 1985
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Per últim, en els anys 1986 i 1987 hi va haver actuacions 
de Teatre de Marlonetes en distints districtes però no s'especi
fiquen quins grups actuaren.

També apareixen a les festes d'alguns barris com el Palomo i el 
Raval Roig, els clàssics Nans i Gegants.

I I . -  FESTES D'AGOST
Pel que fa a les Festes d'Agost, les primeres funcions de 

Marionetes es representen en l'any 1956, quan Maese Villarejo 
actua els dies 7, 8, 9 i 10 d'agost. A partir d'aquesta primera i 
única aparició no tornen els Titelles a aquestes festes fins l'any 
1981, en què n'hi ha una actuació el dia 4 d'agost a la plaça 
de Lo Morant.

Titelles La Bicicleta

I I I . -  CARNESTOLTES
Als Carnestoltes, i sempre el diumenge de Pinyata, hi ha 

constància d'aparicions de teatre de Marionetes entre els anys 
1985 i 1987. el llistat d'actuacions és el següent: el 1985 la 
participació del Grup la Bicicleta el dia 24 de Febrer, repre
sentant l'obra de Titelles «el baile de los Fantasmas»; el 1986 
va actuar el grup la Pantufla el dia 9 de febrer a l'Esplanada; 
per últim el 1987 va haver una funció el dia 1 de març sense 
concretar-se el grup que la va realitzar.

Carnestoltes 1985. 
Passeig de Ramiro

IV.- FESTES POPULARS ALS BARRIS
Pel que fa a les Festes Populars als Barris, sabem que en 

1982 hi va haver actuacions de Marionetes els dies 28 de juliol 
a la plaça del Sol (actual Bola d'Or), el 6 d'agost a la plaça del 
doctor Gascuñana i el 28 d'agost a la platja de Sant Joan.

En 1983 va actuar el grup La Revolica el dia 17 de juliol 
a la plaça de Magallanes, el 22 d'agost a la plaça de la Pipa i 
el 28 d'agost a la plaça de Florida-Portazgo.

En 1984 van actuar Los Duendes el dia 12 de juliol a la 
plaça de Magallanes, el grup La Bicicleta el 22 de juliol a la 
plaça de la Pipa, i en agost a la plaça de Joaquín María López, 
al Garbinet i al Barri Obrer. La Bambalina va fer les seues fun-
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cions durant el mes d'agost a la plaça d'Orà (barri de la Verge 
del Remei) i a Vistahermosa; La Revolica el 19 d'agost a la plaça 
de Navarro Rodrigo; Diamante y Rubí el 17 d'agost al Barri 
Obrer i el 24 d'agost a la plaça de Florida-Portazgo; el grup 
Margalló ho va fer el dia 28 d'agost a la plaça Ciutat d'Assís.

En l'any 1985 hi va haver funció de Marionetes el 14 de 
juliol a la plaça de la Mareselva del Bacarot; el grup Margalló 
va actuar l'1 d'agost al complex de Vistahermosa i el 24 
d'agost al Garbinet; el grup de teatre Milpicias va actuar el 31 
d'agost a Sant Nicolau de Bari i també al Moralet; el grup La 
Bicicleta va fer la seua actuació el 14 d'agost a Al ¡park, i un 
grup de xiquets d'aquesta urbanització van realitzar una fun
ció el 15 d'agost.

També ens visiten el Teatro Buffo i el grup Gran Feie de 
Valencia que actuen a Ciutat Jardí a i al barri de La Florida, res
pectivament. Titelles Milpicias en barris. 1985

En 1986 hi va haver Marionetes el 26 de juliol al polígon 
de Baver; per la seua part, el grup Diamante y Rubí va actuar 
el 31 de juliol a Vistahermosa i el 6 d'agost al barri de José 
Antonio. Don Patacón va actuar el 3 d'agost als Àngels i el 28 
a Sant Nicolau de Bari. El grup de teatre Milpicias ho va fer el 
6 de setembre a la plaça del mestre Rosillo i l'Agrupació 
Juvenil del barri Alipark va oferir una representació el 13 de 
setembre.

En 1987 n'hi va haver actuació el 24 de juliol al polígon 
de Baver; el grup Don Patacón va actuar el 27 de ju liol a la 
plaça de l'Ermita de La Canyada, i el 30 d'agost a la plaça de 
Joaquín María López. Aixi mateix, hi va haver funcions de tite
lles el 25 de juliol al barri de Ciutat Jardí, el 6 d'agost a 
Vistahermosa, el 8 d'agost a la Goteta, el 14 d'agost al barri de 
José Antonio, el 12 de setembre a Alipark i el 13 de setembre 
a Joan XXIII-2n Sector. També va actuar el grup Papelón al barri 
de la Goteta i a les partides de La Canyada i Fontcalent.

Per últim, en 1988 hi va haver representacions el 6 
d'agost a la Goteta, el 14 d'agost al barri de José Antonio, el 
12 d'agost a l'Albufereta, el 10 de setembre a Alipark i l'1 1 de 
setembre a Joan XXII1-2” Sector.

1 J—~  .

Titelles Papelón, en barris. 1987
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Nans i Gegants 
Villafranqueza 1988

En resum, podem dir que hi ha presència de marionetes a 
les nostres festes durant els següents anys: a Les Fogueres de 
Sant joan, des de 1954 fins 1987 ambdós inclosos, llevat de 
l'any 1958. A les Festes d'Agost, hi ha funcions els anys 1956 
i 1981. A Carnestoltes, els anys 1985, 1986 i 1987. I quant a 
les Festes Populars als Barris, des de l'any 1982 fins 1988, 
ambdós inclosos. Actualment se segueixen produint actua
cions de titelles a la nostra ciutat de manera puntual i en deter
minades Festes Tradicionals com poden ser les del Raval Roig, 
la Villafranqueza.1988 Santa Creu i Sant Roc.

La procedència dels grups que han actuat en les nostres 
festes és diversa, tot i que predominen els grups de la nostra 
Comunitat, citarem en primer lloc els procedents d'unes altres 
províncies, com són El teatro de Marionetas de Maese Villarejo, 
el teatro Milpicias i Las Marionetas de Talio, tots aquests de 
Madrid, i La Bicicleta de Múrcia. Els grups de València són: 
Bambalina, Los Duendes, Gran Fele, Teatro Buffo...

Per últim, citarem aquells grups que pertanyen a la nostra 
província: Diamante y Rubí d'Alcoi, La Pantufla i el Grup 
Margalló d'Elx, i d'Alacant capital, La Revolica, Papelón i Don 
Patacón.

Si tenim en compte el nombre de participacions i actua
cions a les festes tradicionals de la ciutat, el primer lloc l'ocupa 
el Teatro de Marionetas de Maese Villarejo, amb prop de les 300 
actuacions al llarg de 29 anys. En segona posició figura el grup 
Diamante y Rubí amb 14 aparicions en 4 anys. Amb 12 funcions 
figuren La Bicicleta i Las Marionetas de Talio; amb huit, Don 
Patacón; el grup Margalló va fer 5 funcions; la Revolica en va fer 
4 i el Teatro Milpicias 3. Tanquen aquesta relació La Bambalina 
i Papelón amb dues aparicions, i Los Duendes i la Pantufla amb 
una única actuació a les nostres festes.

FONTS DOCUMENTALS:
* Programes de Festes d'Agost. Ajuntament d'Alacant.
* Programes de festes populars als barris.

Ajuntament d'Alacant.
* Programes de Fogueres de Sant Joan.

Ajuntament d'Alacant.
* Programes de Carnestoltes. Ajuntament d'Alacant.
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Titelles La Revolica - Alacant

Titelles Los Duendes - València

Com ja ha estat relatat als capítols anteriors, el Teatre de 
Titelles era de sobra conegut a la nostra ciutat, les festes popu
lars, els Corrals de Comèdies, els teatres, els cafès de varietats, 
el carrer, etc. han sigut testimonis de la seua presència i de la 
seu versatilitat, però és a partir de 1980, amb la recuperació 
de la democràcia, quan es produeix una efervescència de 
grups, Festivals de Titelles, etc. a tota Espanya i això comporta 
un renaixement d'aquesta forma de fer teatre que es popularit
za i troba nous suports institucionals, noves formes de creació 
i amplia la seua presència no solament en festes, sinó també en 
mitjans de comunicació, teatres, escoles, etc.

La Comunitat Valenciana tradicionalment amant dels tite
lles, no queda al marge d'aquesta ona i surten diferents festi
vals i grups per tot arreu de la seua geografia: Elda, Alacant, 
Albaida, Alcoi...

És dintre d'aquest context, on s'anuncia a Alacant, en 
1984, la Tra. Campanya de Teatre de Titelles i  Guinyol, orga
nitzada per l'Ajuntament, que fou coordinada pel Sr. Tomàs 
Ramirez, amb un programa sustentat per grups d'Alacant, 
València i Múrcia, que es realitzava pels barris i places de la 
ciutat durant el mes de Maig, a l'aire lliure.

Titelles Diamante y Rubí - Alcol

Cartell 1984

Aquesta iniciativa fou l'orige d'un Festival anual, estable i 
específic per a titelles que, amb el temps i la col·laboració de 
diferents persones i entitats, ha anat creixent fins convertir-se 
en l'actual Festival Internacional de Titelles, el suport principal 
del qual és l'Ajuntament d'Alacant
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L'edició de l'any 1985, de la «2na. Campanya de
Titelles», promoguda per l'Ajuntament i coordinada per Angel 
Casado, amplia les seues possibilitats de programació pel 
patrocini del Banco de Alicante, i inclou grups nacionals de 
titelles i activitats complementàries tais com un racó de con
tes, una exhibició de catxirulos o una exposició didàctica de 
marionetes.

Entre els grups participants, se'n troben alguns coneguts 
a la nostra ciutat com: Diamante y Rubí, Los Duendes, La 
Bambalina... i uns altres nous com Titelles Naip, que van mun
tar una versió de la Caperutxeta amb ninots gegants i una 
exposició didàctica.

El programa de mà recollia també un reportatge cedit per 
l'Ajuntament de Bilbao sobre el titella en la filatèlia.

Titelles Naip - Barcelona

Titelles Bambalina - València
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Titelles La Pantufla - Elx

'S a ^ B ic J x L ·L a  •

L'any 1986 compta novament amb la col·laboració del 
Banco de Alicante i la presència de grups d'Alacant, 
Catalunya, Andalucía, Múrcia i País Vasc, amb representacions 
que inclouen entre altres, obres de García Lorca (La Bicicleta), 
Shakespeare (Macbeth, La Pupa), etc... i una Setmana 
Didàctica realitzada pel grup il.licità La Pantufla al vestíbul de 
l'Ajuntament, que comprenia un minitaller, una exposició i 
demostració de maneig de ninots, dedicada a grups d' E.G.B. 
que va tenir una gran acceptació.

El programa incloïa també un taller de contes i una breu 
Història del Titella.
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L'any 1987, la ciutat va gaudir de dos Festivals de Titelles:

Un, promogut per l'Ajuntament amb grups d'àmbit 
nacional i amb activitats didàctiques, que es va realitzar durant 
el mes de maig, a l'aire lliure, als barris de la ciutat, el progra
ma del qual incloïa grups d'Aragó, València, Andalucía, 
Madrid i País Vasc.

Titelles Horacio - Madrid

i

1

J

Un altre Internacional, que fou promogut per la C.A.P.A., 
sota la direcció del Sr. Juan Antonio Roche i amb l'assessora
ment del Sr. Cesar O. García, que es va celebrar en el mes de 
desembre a la Casa de la Cultura del passeig de Ramiro. El pro
grama arreplegava l'actuació de grups de Japó i Costa Rica, a 
més d'uns altres procedents de Catalunya, el País Vasc, 
Galícia, València i Andalucía.

Cartell 1987 - Ajuntament

Nishikawa Koryu Za - Japó

Cartell 1987 - CAPA

festitíteres 87 festítelles
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Titel les Svarta Kattens - Suècia

Deliciosa Royala - Madrid

Exposició: Alejandro Corral - Granada

Cartell 1988

L'acord entre l'Ajuntament i la CAPA per a coproduir un 
únic Festival de Titelles per a la ciutat, va donar lloc al FESTI
VAL INTERNACIONAL DE TITERES (FESTITERES) en 1988, a
partir del qual es consolida com a programació estable i veu 
reforçat el seu contingut i les seues possibilitats, tant en l'àm
bit didàctic, com d'oferta d'espectacles, que incloïen repre
sentacions per a adults.

A partir d'aquell moment se celebra durant el mes de 
desembre i combina les representacions tant en espais tancats 
(Auditori Oscar Espià, Sala Arniches...) com a l'aire lliure (parc 
de Canalejas, parc Lo Morant, plaça de l'Ajuntament...).

L'Auditori d'Oscar Espià esdevé lloc de referència per als 
espectacles de sala de xicotet format, entre els anys 1988 al 
1992.

La programació d'espectacles ofereix un ventall de grups 
nacionals, com Deliciosa Royala, Teatro Horacio, Ptv- 
Duendes.., i estrangers (França, Rússia, Suècia..., entre els 
quals podem destacar Els Titelles de Gorki (20 actors) en gira 
per Espanya i el grup suec Svarta Kattens amb ninots de gran 
expressivitat.

També, el capítol d'Activitats Paral·leles es veu molt reforçat. 
El Tinglado Ns 1 del port és el lloc on es realitzen tres exposicions 
(una d'elles cedida per l'Embaixada d'Indonèsia), la Setmana 
Didàctica i el primer Taller Col·lectiu de construcció de marione- 
tes amb materials simples o de deixalles. Aquesta iniciativa, que 
fou possible gràcies a la col·laboració de l'Escola de Magisteri, 
s'ha integrat de forma garaibé permanent al Festival per l'accepta
ció del públic i pel seu plantejament lúdico-didàctic.
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La consolidació del Festival des del punt de vista organit- 
zatiu, pressupostari, d'imatge... permet actuacions i exposi
cions de gran interés que en l'any 1989 recull els seus fruits 
amb una gran afluència de públic.

Entre aquestes actuacions podem citar els titelles d'om
bres del grec Karaghiosis, la representació del «Auto de la cre
ación del mundo» (3 hores) amb titelles de vara al cap, realit
zada pel grup portugués d'Evora Os bonecos de Santo Aleixo,
0 l'exposició de titelles i teatrets del segle XVI, pertanyent a la 
col·lecció privada de la família Monticelli, d'Itàlia.

També participen grups de Catalunya, Madrid, Andalucía, 
Itàlia, Anglaterra, Suïssa...

Quant a les activitats complementàries, altra vegada la 
Tarima núm. 1 del port recull la Setmana Didàctica del Titella
1 el Taller Col·lectiu, i al mateix temps es realitza una Mostra 
retrospectiva de la Tartana, a la Sala d'Exposicions del carrer 
Major. Teatre Monticelli - Itàlia

Cartell 1989

Exposició Monticelli - Itàlia
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Teatro de Medianoche - Saragossa

Cartell 1990

Exposició 
«Nous Materials»

En 1990, El Festíteres tracta d'eixamplar els seus horitzons 
atraient nou públic, tant juvenil com adult. Per a aconseguir- 
ho, la programació inclou actuacions que es realitzen als pubs, 
així com l'acostament dels titelles als instituts amb la col·labo
ració d'un camió-teatre (a l'estil dels «Cómicos de la legua» en 
versió actualitzada), on el grup suec «Abellis Magisca Teater» 
realitza les seues representacions.

El programa reflexa també la participació de grups nacio
nals i estrangers procedents de França, Mèxic, etc. Podem des
tacar-ne l'anglés Stephen Mottran, amb una manipulació de 
marionetes de fil molt depurada o el tendre espectacle presen
tat per Bululú (França), amb la tècnica de Bunraku.

Exposicions i improvisacions completen l'oferta d'aquest
any.
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El IV Festival Internacional de Titelles de 1991 compta 
amb una rica programació de la qual formen part grups de tite
lles de renom internacional, una Mostra Alacantina de Titelles 
i una exposició de Marionetes del Sudest Asiàtic.

El Teatre Principal és el lloc on s'exhibeixen dos especta
cles de titelles de gran format: el Teatre Central de Titelles de
Pekín presenta un conte mitològic amb titelles de vareta, amb 
un gran aparell musical i escenogràfic, i el Napsugar Puppet 
Ensemble d'Hongria visita per primera vegada Espanya amb un 
nombrós elenc d'actors i representa una versió de Cenicienta 
amb titelles.

Participen també, Jean Pico (Bèlgica) i Claudio Cinelli 
(Itàlia), solistes de titelles que van gaudir d'una excel·lent aco
llida per part del públic.

El programa el completen grups d'Aragó, Catalunya, 
Madrid, València, Canadà i França amb una àmplia sèrie de 
treballs de diferents tècniques: guant, fil, Bunraku, ombres, 
objectes...

La Mostra Alacantina de Titelles, que tindrà una rèplica 
en 1993, permet als grups de titelles de la nostra província 
l'exhibició de les seues creacions les quals es presenten a la 
Sala Arniches.

L'Auditori de Cajalicante, la Sala Arniches, el Teatre 
Principal, pubs i la plaça de l'Ajuntament són els llocs on es 
duen a terme les actuacions que abastaven el públic adult, 
familiar i juvenil.

Xina Puppet Art Troupe - Pekín

Napsugar Puppet Ensemble - Hongria

Exposició
«Marionetes del Sudeste Asiàtic»

Cartell 1 991
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Titel les de Mali

Cartell 1992

Crup Coatimundi - França

La cinquena edició de Festíteres, en 1992, patrocinada 
per l'Ajuntament d'Alacant i la CAM, presenta espectacles 
nous per la seua estètica, pel maneig de ninots o simplement 
pel seu contingut. És el cas d'Hugo i Inés (Itàlia) amb una 
actuació que comprenia el mim, els titelles i el treball d'actor, 
la qual va tenir un èxit rotund.

En aquesta línia d'innovació van presentar els seus tre
balls el grup Coatimundi (França), Naku (Veneçuela) i 
Deliciosa Royala (Madrid).

Quant al Titella més tradicional, però també de gran qua
litat, va estar representat per les actuacions de la Família Peralta 
del Amo, artesà i mestre de titellaires, que van posar en escena 
un romanç anònim del segle XVI; Cregot Schwank (Alemanya) 
va mostrar un impresionant domini de les marionetes de fil 
construïdes per ell mateix. També van estar presents uns altres 
treballs procedents de Canadà, Canàries, Argentina i França.

En aquesta programació es posa de relleu l'oferta de tite
lles per a adults, tot intentant trencar amb el clixé del titella 
com a teatre menor d'entreteniment per a xiquets.

A partir d'aquesta edició, l'equip d'organització del 
Festival el conformarán Ángel Casado com a coordinador 
general per part de l'Ajuntament d'Alacant i César Ornar 
García com a director artístic.

Les funcions de Titella-Cafè i una bella i àmplia Exposició 
de titelles dels cinc continents, completen el programa que en 
la seua primera pàgina recollia una frase de Charles Perrault: 
«Quant a mi, m'atrevesc a afirmar sense temor a ruboritzar-me 
que, en determinats moments, fins i tot les marionetes poden 
amar»
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En 1993, el festival pateix un petit entrebanc ja que ha
de fer front, per una banda a un menor pressupost per la reti
rada de la CAM com a entitat patrocinadora, i per altra, al 
canvi d'espai de les representacions de Sala, que es traslladen 
a la Llotja del Peix, sense abandonar no obstant això llocs ja 
utilitzats com la sala Arniches, el carrer, els pubs...

La participació de la Diputació d'Alacant, que ha tingut 
continuitat des de llavors, minva en certa mesura el problema 
pressupostari i la col·laboració de diferents entitats, Unima P.V. 
Ajuntament d'Alcoi, Museu l'Assegurada, etc. permeten com
pletar una programació que inclou novament grups de titelles 
d'àmbit local, nacional i internacional, entre els quals podem 
destacar la solista romanesa Adele Moldovan o el grup italià 
Assondeli, amb el seu irònic espectacle d'objectes animats 
sobre personatges literaris.

El capítol de les Activitats Paral·leles té un marcat caràcter 
territorial. La col·laboració de Unima P.V. permet exhibir una 
exposició compiladora de el Titella a la Comunitat Valenciana
i la presentació de la revista especialitzada «La Mundia».

La cessió per part de l'Ajuntament d'Alcoi dels ninots del 
Betlem del Tirisiti, permet al públic alacantí conèixer aquest 
original acte nadalenc i el personatge més emblemàtic de la 
nostra tradició de titelles: Tirisiti.

Una experiència de col·laboració amb el museu 
l'Assegurada i una conferència demostració, completaven el 
programa d'aquesta sisena edició.

Assondeli i e Sttecchettoni - Itàlia

Titelles Arketal - França

Betlem Tirisiti - Alcoi

Cartell 1993
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Cartell 1994

La VII Edició del Festival de Titelles de l'any 1994 va
rememorar, en una parada situada al parc de Canalejas, el 
Teatre d'Autòmats similar a aquell que algunes persones 
majors recordaven haver vist a Alacant, en la primera meitat 
del segle. La tradició i el coneixement d'aquests ninots animats 
que van adquirir gran esplendor en el segle XVI, han estat atri
buïts per alguns autors als àrabs.

La col·laboració de l'Escola de Magisteri, que ha integrat 
en els seus estudis el titella com a element didàctic, va perme
tre oferir una bella exposició dels seus treballs amb ninots i la 
realització del clàssic Taller col·lectiu de titelles, molt popular 
i ple de colorit.

El recorregut que fins al moment s'havia fet per les marione- 
tes de tot arreu del món a través d'exposicions va comptar, aquest 
any també, amb una original mostra de titelles de Cuba, patroci
nada per la Asociación de Amigos de Cuba, que junt un taller d'e
fectes especials va completar la secció d'activitats paral·leles.

Entre les companyies participants que ens van visitar 
podem destacar el solista de titelles String Attached de Nova 
Zelanda, amb un espectacle de contingut ecologie; Espejo 
Negro, de Màlaga, amb una divertida i descarada desfilada de 
cabaret amb ninots de gomaescuma; la itinerant mostra de tite
lla tradicional i contes, a càrrec de la companyia francesa La 
Louve; el teatre Negre Northern Black Light i també grups de 
Múrcia, Catalunya, Mèxic...

Pel que fa als espais de representació, als ja habituals, a 
més de la Llotja del Peix, se n'inclouen dos més: La Renfe i 
l'Hospital Psiquiàtric de la Santa Faç on es realitza un espec
tacle de titelles per a interns que obri camí a experiències pos
teriors de col·laboració amb aquesta entitat.
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El Festiteres de l'any 1995 compta en la seua programa
ció amb dues companyies de titelles de països centroeuropeus 
d'un gran nivell. En aquesta ocasió es tracta dels Germans 
Forman , de la República Xèquia, que posen en escena una 
òpera xeca del segle XVIII amb música d'orgue en directe, i 
Teatre 13, de Bulgària, amb dos espectacles, un d'ells de gran 
format realitzat al paraninf de la Universitat, que a través del 
seu secretariat de Cultura inicia la seua col·laboració estable 
amb Festíteres.

4

Tanti Cosi Progetti - Itàlia

També inclou aquesta mostra un teatre d'ombres de gran 
format, realitzat al Teatre Principal. Es tracta d'una coproducció 
italo-espanyola en la qual participa el grup Gioco Vita, de reco
negut prestigi a Europa pels seus muntatges en aquesta tècnica.

Uns altres grups participen en aquesta edició, procedents 
d'Alacant, Aragó, Madrid, Catalunya, Castilla-La Manxa, 
Itàlia...

Dues exposicions promogudes per grups de titelles de la 
nostra província de gran tradició, la Carreta i Don Patacón, ens 
ofereixen una retrospectiva del seu treball i una il·lustració 
sobre l'evolució d'un putxinel·li, respectivament.

D'altra banda, el Festival va assolint el reconeixement al 
seu treball no solament del públic i de diferents entitats de la 
ciutat, sinó també d'uns altres Festivals de Titelles d'àmbit 
nacional i internacional i dels programadors, alguns dels quals 
acudeixen a la cita d'aquesta edició.

Teatro 1 3 - Bulgària

Cartell 1995

Hermanos Forman 
República Txeca
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Exposició Francisco del Águila - Madrid

El IX Festival Internacional de Titelles de 1996 es retroba 
novament amb l'Auditori Oscar Espià (actualment Auditori 
CAM) com a lloc de referència dels espectacles de sala, tot i 
que són nombrosos els espais de la ciutat on el festival acudeix 
amb les seues activitats, i en aquesta ocasió se sumen als ja 
coneguts, el Centre 14, l'Hospital General (Maternitat), el 
Mercat Central, comerços de la ciutat...

També són vàries les institucions i entitats que patrocinen 
i col·laboren en la seua organització: Ajuntament, Diputació, 
Universitat, CAM, Teatre Principal, etc.

La programació d'aquest any presenta una àmplia sèrie
de treballs de titelles de molt variada procedència: Rússia, 
Alemanya, USA, Espanya, Veneçuela, França, Anglaterra, 
Polònia..., i compta com ja és característic, amb espectacles 
per a diferents públics i de diferents tècniques: teatre paper, 
teatre objectes, fil, varetes, bunraku, ombres, nans i gegants, 
guant..., i amb el titella tradicional i de nova creació.

Entre aquesta oferta podem ressaltar el Teatre de Baj de 
Polònia, amb una versió d'Aladí en marionetes de gran format, 
que es va representar al Teatre Principal; el professor Dan 
Bishop amb els clàssics «Punch and Judy», una cosa semblant 
als nostres personatges «Cristobalita» o «Currito», molt popu
lars a Anglaterra; l'originalíssim espectacle d'ombres amb 
música en directe del Teatre Teñ, de Rússia, que d'alguna 
manera recreava les antigues formes de fer teatre d'ombres.

Les Activitats Paral·leles es troben sustentades per dues 
exposicions, una d'elles, Titelles de Múrcia, es va situar als esca
parates d'alguns comerços de la ciutat que van oferir gentilment 
la seua col·laboració, i per dos tallers, un dels quals va tractar 
sobre la construcció de Muppets, realitzat al Centre 14, que esti
gué a càrrec de Francisco García del Águila, titellaire i artesà for
mat a USA en l'estil de ninots popularitzats per Jim Henson.

Més de 8.000 persones van gaudir del conjunt de les acti
vitats presentades per aquest programa, que ja ha generat un 
públic exigent i coneixedor del titella.

Cartell 1996

«Punch and Judy» 
Dan Bishop - Anglaterra
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EPÍLEG
Inevitablement, en aquesta concisa Història del Titella a

la nostra ciutat hauran quedat molts aspectes, moltes perso
nes, espectacles i anàlisis insuficientment reflexats. No hem 
pretès ser exhaustius, sinó divulgadors d'aquesta forma de fer 
teatre que ha estat apreciada pels alacantins des de fa molt de 
temps.

Al cap i a la fi, el festival de Titelles no ha fet una altra 
cosa que arreplegar aquell vell gust del públic alacantí per les 
marionetes i li ha servit d'altaveu tot ampliant el seu coneixe
ment i mostrant treballs de molts diversos llocs (Europa, Àsia, 
Amèrica i Oceania) on aquesta classe de teatre també té tradi
ció.

Les activitats paral·leles també han acomplit el seu paper
formador i divulgador, objectiu de qualsevol festival amb 
vocació de futur, a través d'exposicions, tallers, conferències, 
setmanes didàctiques, exhibicions, etc.

La versatilitat dels muntatges per a teatre de marionetes
ha facilitat en gran mesura el plantejament organitzatiu d'es- 
tendre'l a diferents llocs de la ciutat per tal que fos gaudit per 
un públic heterogeni, de forma que la programació s'ha acos
tat a sales de teatre, escoles, hospitals, places, Universitat, 
Renfe, Mercat Central, pubs, port, etc...

El millor reconeixement a aquest conglomerat d'activitats 
i de treball és la creixent participació de públic i també d'en
titats col·laboradores i patrocinadores que han sustentat 
aquest Lestival, la projecció del qual excedeix l'àmbit pura
ment local.

De moment només hem volgut reflexar el camí recorregut 
fins ara en la difusió del titella a la nostra ciutat. La pròxima 
edició internacional de Festíteres ja torna amb les maletes 
carregades de noves propostes
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«Bagul amb Titelles» Segle XIX (Itàlia)

Si féssem un viatge pel temps a través dels titelles, tant per 
aquelles que els nostres avis vam veure, o els avis dels nostres 
avis, o per les que hem vist nosaltres, podríem observar que el 
teatre de titelles en totes les seues formes ha anat evolucionant 
paral·lelament al teatre d'actors i a altres tipus d'espectacles.

També veuríem que ha seguit les tendències de les èpo
ques respectives i ha estat vinculat a diferents modes o costums 
socials, principalment d'arrelada popular.

Partim de la base que entre els diferents orígens que con
flueixen en la concepció d'allò que hui coneixem com a Teatre 
de Titelles estan les cerimònies religioses, la seua posterior 
transformació en sàtires profanes, la influència de la «Comedia 
dell'Arte» o els moviments migratoris de distintes ètnies nòma
des que aporten la seua cultura tradicional a llegendes o histò
ries locals, creant espectacles que tot i que estan moltes vega
des identificats amb la cultura local, posseeixen molts trets 
comuns amb unes altres cultures.

Menció a banda mereixerien els «Nans i Gegants», «La 
Mahoma», «els Drachs» o «la Cucafera», que acompanyant 
processons amb els seus balls i danses donaran lloc a allò que 
hui anomenem cercaviles.

Mentre els titelles es van mantenir en la via de difussió del 
missatge religiós, els espectacles van mantenir una estètica 
basada en la imatgeria artística habitual reproduint escenes de 
diferents passatges bíblics, pastorel·les, la vida de Jesucrist, 
betlems mòbils o comèdies de sants. A mesura que passa el 
temps, els personatges (és clar que «manipulats» pels titellai
res) van transformant les seues personalitats i per exemple «els 
picaros», tot i que continuen sent-ho, no deixen de denunciar 
les hipocresies o injustícies socials del moment, i a això cal 
afegir el to irreverent que van adoptant. Aquest enfrontament 
paulatí amb les autoritats eclesiàstiques dóna lloc a una prohi
bició per decret de la diòcesi d'Oriola, sobre utilització dels 
personatges religiosos en les obres de titelles

Això passa al mateix temps que els titellaires deixen de 
pertànyer a les parròquies i esdevenen ambulants creant les 
seues pròpies històries i construint els seues teatrets i els seus 
ninots.
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Així, tot mantenint el seu estil popular, els espectacles van 
transformant-se en crítiques al poder establit, amb la denúncia 
d'injustícies a través de l'humor, la ironia i la sàtira política.

L'estètica va abandonant les pautes de la imatgeria religio
sa i començen a adquirir formes grotesques i burlesques. Tot açò 
reforçat per la influència de la Comedia dell'Arte on es plasmen 
molt clarament la figura i contrafigura, els herois i els antiherois. 
Els primers defensors de les classes populars, els segons repre
sentants dels poders opressors (l'usurer, el gendarme, etc.) o de 
forces malignes extraterrenes (Satanàs, la mort, etc.).

En molts casos es van representar híbrids que barrejaven 
personatges populars amb llegendes mitològiques. També es 
comença a representar sàtires sobre els problemes conjugals, 
els «donjuans» o els bandolers a l'estil «Diego Corrientes» o 
«el Tempranillo».

Algun d'aquests personatges s'expressa a través d'un arte
facte que utilitzava el titellaire anomenat llengüeta titilla que 
distorsionava la veu al mateix temps que la projectava un poc 
més i que produïa hilaritat entre el públic.

Durant els segles XVIII i XIX van incorporant-se a l'ampli 
espectre que hui coneixem com a teatre de titelles, tècniques 
procedents de cultures tant llunyanes com el teatre d'Ombres 
Xineses en les seues dues modalitats, la de siluetes fetes de pell 
adobada, retallades, encunyades i tintades, i la de les siluetes 
composades per les mans.

Aquestes s'hi veuen a través d'una pantalla de tela darre
re de la qual es troba una font de llum (una o més llànties d'oli 
o ciris).

Diferents descobriments òptics amplien aquest ventall 
amb la incorporació de la llanterna màgica, el zoòtrop, la 
múndia, etc. Posteriorment, la irrupció de l'electricitat oferiria 
encara més possibilitats a aquesta modalitat, considerada pre
cursora del cinematògraf.

Procedent del costum de recrear mitjançant maquinària 
de rellotgeria moviments de passatges o personatges religiosos 
com sants, verges, àngels, etc. en els campanaris, (per ex. 
Calendura i Calendureta a l'Ajuntament d'Eix) que solien coin
cidir amb les hores del seus rellotges, s'incorporen aquests 
mecanismes a allò que després s'anomenaria Teatre 
d'Autòmats.

«Diego Corrientes» - Titella de Peana 
Aldebarán (Sevilla)

Llanterna Màgica
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Mecanisme Autòmat d'Escriptor

Mecanisme Autòmat de Músic

Aquests teatres mecànics arribaven a ser vertaderes obres 
d'enginyeria mecànica. Representaven des de quadres senzills 
amb un únic personatge simulant un ofici o activitat, com un 
perruquer o un ferrer, a quadres amb tres o més personatges 
amb diferents moviments i artefactes o objectes mòbils que 
representaven escenes quotidianes, domèstiques o fantàstiques 
com corregudes de bous, mares passejant amb els seus fills, 
etc., fins obres curtes escrites expressament per a ser represen
tades per varis quadres d'autòmats. A alguna d'aquestes 
màquines se les va anomenar màquines reals per haver estat 
representats aquests números a les Corts.

També sorgeix l'anomenat Titirimundi, un cosmorama 
portàtil que contenia una col·lecció de figures o ninots que 
representaven diferents Mecanisme Automata escenes de pas
satges històrics.

Tots aquests espectacles tan bon punt eren presentats com a 
atraccions de fira, com es representaven en corrals de comèdia 
o teatre de la ciutat.

Amb les marionestes de fil, -atés l'espai escènic en què es 
representaven, la majoria de les vegades reproduccions a esca
la d'escenaris a la italiana amb profussió de decorats i a causa 
del seu format antropomòrfic, que permetia un gran desplega
ment de vestuari, s'aconsegueix introduir aquests espectacles a 
Corts i Palaus a banda de teatres i corrals.

A la fi del segle passat i inicis d'aquest, comença el gran 
apogeu de ventrílocs. Es podria dir que aquests van ser els pri
mers titellaires que van manipular a la vista de tots. Els ninots 
solien tenir un cap desproporcionadament gran respecte a la 
resta del cos i s'hi trobaven un o dos mecanismes que mit
jançant unes grapes permetien que el ninot obrís i tanqués la 
boca i en alguns casos que obrís i tanqués els ulls.

Aquests ninots es manipulaven des de darrere, i el ventrí
loc els seia sobre els seus genolls o sobre una cadira o tambo
ret. El fet d'entaular Mecanisme Autòmat diàlegs mordaços i 
picants entre el ventríloc i el ninot utilitzant la tècnica del ven- 
triloquisme (parlar amb el aire emés des del ventre sense a 
penes menejar els llavis) produïa admiració i gràcia al mateix 
temps.

Amb les dades que tenim a través de documents històrics 
o pel que hem vist personalment, l'estètica dels ninots que s'ha 
pogut veure a Alacant al llarg d'aquest temps ha anat canviant 
tant des d'un punt de vist morfològic com material.
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Dels ninots que imitaven o representaven la imatgeria 
cristiana o els monstres o animals mitològics, es passa als per
sonatges grotescos que subratllaven trets predominants dels 
estereotips, com un gran nas roig en els borratxos o grans som
riures desdentats en els malvats.

Durant molt de temps els titeiles es construeixen en fusta 
tallada i polida per a més endavant donar pas al cartró pedra; 
l'acabat es realitza en estuc pintat.

Amb el pas del temps encara que es mantenen algunes 
característiques dels titelles tradicionals, els ninots són més 
refinats amb fisonomies més depurades.

El coneixement d'altres escoles com les centroeuropees, 
així com la influència d'unes altres disciplines com el còmic 
els dibuixos animats es fan notar en l'evolució estètica i plàsti
ca dels ninots. També la pintura i escultura de Miró, Picasso, 
Dalí, Goya, etc. han sigut font d'inspiració de molts creadors 
dels anomenats avanguardistes.

De la mateixa manera que en canvien l'estil i els trets, 
també canvien els materials per a la seua construcció ja que 
s'utilitzen pastes de paper o fusta, gomaescuma, làtex, fibra de 
vidre, resina, silicona, etc., materials que permeten acabats 
detallistes i grans volums amb poc pes.

Quant als titelles tradicionals, n'han passat per Alacant 
diferents exponents de personatges o escoles tradicionals, i 
així hem pogut veure els típics com Putxinel·li o Faggiolino 
d'Itàlia, orige de la majoria dels personatges tradicionals 
d'uns altres països com Punch and Judy d'Anglaterra o 
Cristobalita a Espanya; tots ells personatges de l'anomenat 
Titella de Garrot, per utilitzar aquest element per a solucionar 
tots els problemes.

Procedent de Grècia va passar Karaghiosis, personatge 
central d'un espectacle que es representa amb una tècnica 
del teatre d'ombres (l'orige del qual és Karaghoz de 
Turquia).

Os bonecos de Santo Alexo són un exponent del titella
medieval que representen un acte religiós sobre la creació del 
món i que són originaris d'Evora (Portugal).

Els ninots són un derivat dels Puppi sicilians, i es mani
pulen des de dalt amb una vara al cap. Aquest espectacle es va 
presentar il·luminat a la manera tradicional amb llànties d'oli.

Titella de guant català 
Cia. Anglès (Barcelona)

Companyia Zwei Hände 
Alemanya
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Wayang Ku I it, Ombra javanesa 
Embaixada d'Indonèsia

La companyia Nishikawa Koryu Za procedent d'una 
dinastia de marionetistes japonesos que utilitzen per a les 
seues representacions una tècnica única en el món el Kuruma- 
Ningyo (titella - roda).

Els germans Forma de la República Txeca van recuperar 
una Òpera Barroca tradicional del segle XVIII representada 
amb titelles de perxa i música original en viu.

Encara que en forma d'exposició, també ha passat per la 
nostra ciutat les Marionetes d'Indonèsia originals de l'Illa de 
Java, en les seues tres versions, Wayang Gulit, Wayang Klitik, 
Wayang Golek. També en forma d'exposició hem vist una cosa 
molt pròxima a nosaltres com el Betlem del Tirisiti d'Alcoi, 
ninots que representen una obra d'orige religiós, s'utilitza la 
llengüeta i es manipulen amb la tècnica de titella de peanya, 
possiblement influït pels Titelles gaditans de la tia Norica.

L'arrelament en algunes cultures i la perserverància d'al
gunes famílies ha permès que sobrevisquen fins els nostres dies 
aquests exemples Wayank Ku I it d'història vivent en l'art dels 
titelles.

Teatre Tradicional de Guinyol del S. XIX 
França

Els teatrets i escenografies, també anomenats retaules o 
castellets han anat adaptant-se a les circumstàncies que van 
envoltar l'evolució d'aquest tipus de teatre.

Les funcions de caràcter religiós es representaven a altars 
o retaules dins del mateix temple, església o catedral.

Amb la itinerància es comença a utilitzar el teatret a la 
italiana portant, o desmuntable, de fusta i tela, amb boca d'es
cenari i cortines i decorats pintats sobre teles al fons.

Ja a mitjans del segle XX comencen a veure's els anome
nats teatres a la francesa o caixa francesa. Consisteix en un 
paravent tancat amb un fons i dues pates laterals.

Més tard veurem una «liberalització» en l'estil dels'tea
trets i escenografies que donen lloc a teatrets circulars, estruc
tures obertes, taules, paravents, etc. Tantmateix, això s'ha vist 
limitat a espais especialment habilitats per a espectacles tea
trals. En condicions mínimes se segueix recorreguent al teatret 
italià o caixa francesa per la seua adaptabilitat i versatilitat.

Les Tècniques de manipulació han constituït el puntal 
principal on s'ha recolzat el desenrotllament de l'estètica del 
teatre de titelles, fonamentalment des de mitjans del segle XX 
en endavant.
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Farem només una ressenya de les principals tècniques de 
manipulació que s'han pogut veure al llarg de tot aquest temps 
ja que un tractament exhaustiu d'aquest tema ens portaria a 
escriure un llibre sobre açò.

Des de sempre, el moviment del titella va formar part 
essencial de la màgia d'aquest art. Mitjançant el moviment es 
buscaven diferents objectius: la imitació perfeccionista del 
comportament humà o animal, la còpia grotesca d'aquest 
comportament o simplement l'acompanyament al text oral. 
Açò últim és el que es feia en les obres religioses, podríem dir 
que es «jugava» amb betlems mentre es relataven les històries.

El teatre de titelles de guant en els seus dos tipus, l'italià 
i el català (canvia la disposició dels dits en la manipulació) és 
el més estés. Malgrat les seues limitacions i la mançanca de 
peus, pel seu dinamisme és el més acceptat pel públic.

Els titelles d'Alberti, Talio, Maese Villarejo, T. del Drago 
Libélula, Dan Bisbop o els Titelles de Gorki U. utilitzen aques
ta tècnica.

L'evolució del teatre de guant ens porta als titelles de 
Vareta. Aquesta tècnica ens permet augmentar el tamany dels 
ninots, guarden proporcionalitat en el llarg dels braços, que es 
manipulen amb dues varetes, encara que continuen sense tenir 
peus. La seua manipulació és des de baix com en el titella de 
guant. El teatre Nacional de Pekin, Napsuggar Puppet Ensemble 
o Deliciosa Royala van ser algunes de les companyies que van 
representar els seus espectacles amb aquesta tècnica.

Una tècnica més perfeccionista és la del titella de fil o 
marioneta; aquí els ninots guarden una proporcionalitat simi
lar a la real però en escala. Tots els membres tenen moviment 
que s'exerceix des de dalt mitjançant un mecanisme o creuera 
d'on ixen els fils a les diferents parts de la marioneta.A més 
articulacions i més fils, més perfecte és el moviment. Els mani
puladors estan sobre un pont ocults per l'escenografia. La 
Companyia Pajot Walton's o los Títeres de Horacio utilitzaven 
aquesta tècnica.

Actualment la tendència és que els manipuladors es tro
ben a la vista, és el cas de Stephen Mottram, Miquito, Jordi 
Bertran o Coad Canada Puppet's.

Malgrat que el seu orige és el Japó, la tradicional i anti
quissima tècnica del Bunraku ha assolit gran predicament

Titella de Gorky 
Rússia

«Miquito» marioneta de fil 
Gregor Shwank Alemanya
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Ninot i Teatre-Camió 
Companyia Abellis Magisca Suècia

«Karaghiosis» Ombra grega 
E. Spatharis Grècia

Ombres del Teatre Teñ Rússia

entre els titellaires occidentals, això sí, amb algunes variacions, 
la més important és que on tradicionalment s'utilitzen tres 
manipuladors per a un únic ninot, a occident s'ha adaptat a un 
o dos manipuladors en la majoria dels casos.

Aquesta manipulació, que es realitza des de darrere i pot 
fer-se a la vista o ocult mitjançant una cortina de llum o cam
bra negra, resulta molt efectiva i suggerent. Aquesta forma de 
manipulació ha estat utilitzada per les companyies Svarta 
Kattens, Abellis Magiska, Bululú o Teatro Naku.

Una tècnica de recent creació basada en el factor de la 
il·luminació, ós el teatre negre que a través de l'ús de la llum 
ultravioleta, pintures i materials fluorescents i focus de retall, 
permet un efecte màgic de moviment, ocultant a l'espectador 
qualsevol indici de manipulació.

Aquesta tècnica assajada per primera vegada a 
Txecoslovàquia, ha estat utilitzada pel Teatre Negre de Praga, 
el M.T.M. de Costa Rica, el Teatre Baj de Polònia o el Northern 
Black Ligth Treatre.

Al Teatre d'Ombres també hi ha hagut una evolució 
important que ha anat des del tradicional d'E. Spataris de Grècia 
a una posada en petit format de La Fanfarra, o a l'ús de diferents 
fonts d'il.luminació, la utilització d'imatges retroprojectades i 
de pantalles mòbils que han donat lloc a espectacles totalment 
nous com els del teatre Giocco Vita, o el Teatre Teñ de Rússia.

Per descomptat que aquell moviment anomenat Noves 
Tendències Escèniques no ha estat alié al teatre de titelles: el 
teatre d'objectes, els muppets, el teatre mixt actor-manipula- 
dor-ninot, els titelles de taula, els titelles papiroflèxiques. La 
utilització de vàries tècniques en un mateix espectacle o l'ús 
de part del cos conjuntament amb un objecte donant lloc a un 
element dramàtic, n'és la pauta. Entre altres, les companyies 
Claudio Cinelli, Jean Picó, Teatro 13, Tanti Cosi Progretti, 
String Attached o Hugo i Inés n'han constituït exemples que 
podríem anomenar Noves Tendències Titellaires.

Quant a la dramaturgia emprada en les representacions 
teatrals de titelles, aquesta ha estat molt variada. Llevat dels 
actes religiosos que pretenien difondre i adoctrinar sobre 
temes determinats, els espectacles tradicionals de titelles solien 
ser grollers, s'utilitzava la parla popular i es perseguia la com
plicitat de l'espectador.
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En alguns casos s'assemblaven als sainets i a les comèdies 
d'equivoc. Cal pensar que fins ben entrat el segle XX eren 
espectacles destinats al públic adult més que a un públic fami
liar o infantil. Recordem les obres de Lorca o Alberti per a tite
lles. No obstant això també es van representar obres de tall 
clàssic.

Els espectacles amb marionetes (de fil) solien representar 
arguments operísitics o quadres circenses, més espectaculars 
des d'un punt de vista visual que argumentai.

Dels anys quaranta en endavant els textos es dulcifique- 
ni, atesa la impossibilitat de la crítica al poder, s'esdevenen 
paulatinament espectacles per al públic infantil.

Les companyies comencen a recalar per les temporades 
estiuenques o per les festes als parcs i places i els titelles esde
venen un divertiment teatral, tendència que ha romàs fins els 
nostres dies, encara que es diferencien clarament aquests espec
tacles programats en festes de barris, Carnestoltes, Fogueres, 
etc., dels programats als festivals, campanyes escolars, etc.

La professió marionetística actual a l'igual que la de tea
tre d'actor ha recorregut a les mateixes fonts. En el teatre d iri
git al públic adult s'utilitzen textos d'autors clàssics, o espec
tacles de «sketchs» sense paraules tot seguint per una banda 
les pautes del còmic i per altra la de la mímica, en aquest últim 
cas amb la intenció «d'exportar» els espectacles als festivals 
internacionals, sense les barreres idiomàtiques. En molts casos, 
els textos i la temàtica reflexen els problemes que més preo
cupen en aquesta fi de segle com el racisme, l'ecologia, la 
SIDA, etc.

Pel que fa als muntatges dirigits al públic infantil, atesa la 
poca dramaturgia específica, s'han adaptat contes tradicionals 
o s'ha recorregut a la creació dels seus propis textos.

Aquesta breu ressenya només ha volgut ser una referèn
cia orientativa sobre quasi 300 anys de titelles, una infinitat de 
companyies i un quefer fecund i imaginativament poètic. Hem 
parlat d'allò que possiblement van veure els nostres besavis, 
els nostres pares o els nostres fills. D'ara en endavant només 
ens queda el futur, que esperem també ens brinde la «calor 
inhumana» dels titelles.

Segurament les omissions en seran moltes, però sempre 
hi haurà temps per a completar-la.

«Cara a cara» Companyia Bululú 
França

Manuscrits 
Col·lecció Monticcelli Itàlia

73



Fonts Documentals:

«Títere: magia del teatro» 

de Mane Bernardo (1963)

«The art of puppets» 

de Bill Baird 

«Les marionnettes»

AA.VV. - Edit. Bordâs 

«Museum of Automata» 

de Andrea Robertson (1992)

«Los Títeres»

de R. González Badial (1965)

«Una estética para el teatro de títeres» 

M. Maeschke (1988)
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CAPITOL CINQUE:

Relació de G rups, 

A rtistes de T itelles 

i Teatre A nimat

QUE HAN ACTUAT

a A lacant

(1800-1996)



PREVI:
La relació de Grups i Artistes que oferim comprèn tots 

aquells que d'acord amb la documentació consultada han rea
litzat representacions a Alacant amb alguna de les variants de 
Teatre Animat: Titelles, Marionetes, Ninots, Autòmats, Ombres 
Xineses, Ventrílocs, Nans i Gegants...

Quant a la procedència, han estat agrupats per ciutats en 
el cas d'Espanya i els estrangers per països.

La data de referència fa al·lusió a la primera i última 
actuació a la nostra ciutat de la qual tenim constància, d'acord 
amb la documentació emprada, que sense ser exhaustiva, ha 
utilitzat diferents fonts: premsa, arxius teatrals, bibliografia, 
programes de festes, festivals, etc...

Pel que fa al lloc d'actuació, recull fins l'any 1960 els tea
tres, fondes i espais en general on es realitzaven els espectacles 
/ a partir d'aquesta data es citen els programes culturals en què 
participaven els diferents grups o artistes, la qual cosa en faci
lita la localització i les caracterísitiques.

Per últim, en l'ordre de relació de grups s'ha tingut en 
compte només la cronologia en el períodes 1800-1960 i a par
tir d'aquesta data s'han ordenat amb un doble criteri d'anti- 
guetat i procedència.

Com és lògic, les dades que s'ofereixen no pretenen ser 
exhaustives, ja que la informació de què es disposa és en oca
sions limitada i per tant susceptible de ser ampliada o corregi
da posteriorment, si això es posa de manifest.
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GRUP PROCEDENCIA REFERENCIA ACTUA A:
LORENZO CARRETERO MADRID 1811 Corralón de los cómicos

CIA. DE MÁQUINA REAL (Juan Maestretl) ITÀLIA 1813 Corralón de los cómicos

FRANCISCO CUCARELLA ITÀLIA 1813 Corralón de los cómicos

SALVADOR PAGÁN ESPANYA 1814 Corralón de los cómicos

CRAMER Y MAFFEY ANGLATERRA 1817 Hostal la Figuera

CIAS. SEGORBINO Y L. STFANI ESPANYA/ITÀLIA 1817 Hostal la Figuera

TIO LALLAVE ESPANYA 1850 (?) Carrers de la ciutat

CIA. MR. BRUNET FRANÇA 1873 T. Principal

ELISA LIMIÑANA ESPANYA 1873 T. Varietats

CIA. LOS ANDALUCES ESPANYA 1874 C/ Argensola, 7 1 Pza. del Mar

CIA. FLORENTINOS ITÀLIA 1879 T. Principal

CIA. ACRÓBATAS LOS PIGMEOS ESPANYA 1886 T. Español

THOMAS HOLDEN USA 1888 T. Principal

CONDE PATRIZIO ESPANYA 1891 T. Circo (Pza. Balmes)

ARAGREV (Ventrílocuo) ESPANYA 1892 T. Circo

HNOS. PELUISPE ESPANYA 1895 T. Principal

AUTOMATAS A. NARBÓN ESPANYA 1898/1911 T. Principal /  T. Nuevo

PASTOR Y LLORET (Ventrílocuo) ESPANYA 1910 Salón Novedades

CABALLERO ARIÑANO (Ventrílocuo) ESPANYA 1910/11 T. Nuevo

PACO SANZ (Ventrílocuo) ESPANYA 1911/1934 T. Nuevo/T. Verano/T. Principal

EL GRAN FERRY (Ventrílocuo) ESPANYA 1912 T. Verano/ Salón España

MR. NEHELO (Ventrílocuo/Rebolledo) ALACANT 1915 T. Nuevo

WALTON'S AND. COMPa FRANÇA 1930 Salón España

CIA. RAFAEL ALBERTI CÀDIS 1934 Casa del Pueblo

CIA. FRENTE POPULAR ALACANT 1936 T. Principal

ALTAVOZ DEL FRENTE ALACANT 1937/38 T. Principal /  Hospital General 
Casa del Niño 1 Res. Adultos

MARIONETAS DE TALIO MADRID 1954 Festes de Fogueres

MAESE VILLAREJO MADRID 1956/85 Pq. Canalejas 1 Festes Populars



GRUP PROCEDENCIA REFERENCIA ACTUA A:
CIA. RADIO NACIONAL VALÈNCIA 1960 Festes Populars

LA REVOLICA ALACANT 1982/85 Festival de Titelles i Festes Populars

DIAMANTE Y RUBI ALACANT (ALCOI) 1983/87 Festival de Titelles i Festes Populars

D. PATACÓN ALACANT 1984/96 Festival de Titelles i Festes Populars

LA PANTUFLA ALACANT (ELX) 1984/93 Festival de Titelles i Festes Populars

MARCALLÓ ALACANT (ELX) 1985//89 Festes Populars

LA CARRETA ALACANT (ELX) 1985/96 Festival de Titelles i Festes Populars

PAPELON ALACANT 1987 Festes Populars

CARASSES ALACANT (ELDA) 1988/89 Alacant a Escena

APITI-PITINNA ALACANT 1990//95 Festival de Titelles i Festes Populars

TARARÍ QUE TE VÍ. ALACANT 1990/95 Festival de Titelles

TI RISITI (Exposición) ALACANT (ALCOI) 1993 Festival de Titelles

COLLA DOLÇ.«S.ANTONI» ALACANT 1993/96 Festival de Titelles i Festes Populars

TEATRO DEL SOL ALACANT (ELX) 1994/96 Festes Populars

TITELLES NAIP BARCELONA 1985 Festival de Titelles

MARDUIX BARCELONA 1986 Festival de Titelles

ELS AQUILINOS BARCELONA 1986 Festival de Titelles

FAN FARRA BARCELONA 1987/91 Festival de Titelles

JORDI BERTRAN BARCELONA 1989 Festival de Titelles

NESSUN DORMA BARCELONA 1989 Festival de Titelles

ELS ROCAMORA BARCELONA 1990 Festival de Titelles

ZOOTROP BARCELONA 1991 Festival de Titelles

LÍESTAQUIROT BARCELONA 1991/95 Festival de Titelles

TEATRE DEL SAC BARCELONA 1993 Festival de Titelles

BIHAR BILBAO 1986 Festival de Titelles

FLIP Y ROBI BILBAO 1987 Festival de Titelles

ZUMO NEGRO CANÀRIES 1992 Festival de Titelles

BAGATELA CASTELLÓ 1989 Festival de Titelles

ETCETERA GRANADA 1989 Festival de Titelles

TITIRITRAN GRANADA 1996 Festival de Titelles

4a VIA GUADALAJARA 1995 Festival de Titelles

TAUN-TAUN GUIPÚSCOA 1993 Festival de Titelles

TARANEYA OSCA 1991/93 Festival de Titelles

TITIRITEROS BINEFAR OSCA 1992 Festival de Titelles

CENTRE TITELLES LLEIDA LLEIDA 1994 Festival de Titelles

MILPICIAS MADRID 1985/86 Festes Populars

TITERES HORACIO MADRID 1987/88 Festival de Titelles

GATO NEGRO MADRID 1988 Festival de Titelles

LA GAVIOTA MADRID 1988/91 Festival de Titelles

DELICIOSA ROYALA MADRID 1988/92 Festival de Titelles

SOL Y TIERRA MADRID 1989 Festival de Titelles

EL TRANVIA MADRID 1989 Festival de Titelles
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GRUP PROCEDENCIA REFERENCIA ACTUA A:
BANDA CRISOFILAX MADRID 1990 Festival de Titelles

PERALTA DEL AMO MADRID 1992 Festival de Titelles
T.AUTOMATAS G.CAÑAS MADRID 1994 Festival de Titelles

LA LUNA MADRID 1995 Festival de Titelles
BICICLETA MÚRCIA 1984/88 Festival de Titelles i Festes Populars

TIRITANDO MÚRCIA 1993 Festival de Titelles
FABULA MÚRCIA 1994 Festival de Titelles
PERIFERIA MÚRCIA 1995 Festival de Titelles
LOS CLAVELES MÚRCIA 1996 Festival de Titelles

ESPEJO NEGRO MÀLAGA 1994 Festival de Titelles

TANXARINA PONTEVEDRA 1987 Festival de Titelles

SEIS DEDOS PONTEVEDRA 1996 Festival de Titelles

BAMBALINA VALÈNCIA 1984/96 Festival de Titelles i Festes Populars

LOS DUENDES VALÈNCIA 1984/96 Festival de Titelles i Festes Populars

TEATRE BUFFO VALÈNCIA 1985 Festival de Titelles i Festes Populars

LA CANALLA VALÈNCIA 1985 Festival de Titelles

CALDERILLA VALÈNCIA 1985 Festival de Titelles

GRAN FELE VALÈNCIA 1985 Festes Populars

EDU BORJA VALÈNCIA 1990 Festival de Titelles

LA ESTRELLA VALÈNCIA 1990 Festival de Titelles

LLUERNA VALÈNCIA 1991/96 Festival de Titelles

ANTZEZKIZUNA BISCAIA 1987 Festival de Titelles

TXOTXONGUILLO SANT SEBASTIÀ 1989 Festival de Titelles

LIBELULA SEGÒVIA 1990/95 Festival de Titelles

LA PUPA SEVILLA 1986 Festival de Titelles

ESPANDIAN SEVILLA 1987 Festival de Titelles

ALDEBARAN SEVILLA 1987 Festival de Titelles

T. MEDIANOCHE SARAGOSSA 1987/90 Festival de Titelles

ARBOLÉ SARAGOSSA 1991/95 Festival de Titelles

MIQUITO ALEMANYA 1992 Festival de Titelles

ZWEI HÄNDE ALEMANYA 1996 Festival de Titelles

TRIANGULO ARGENTINA 1992 Festival de Titelles

JEAN PICÓ BÈLGICA 1991 Festival de Titelles

TEATRO 13 BULGARIA 1995 Festival de Titelles

COAD C. PUPPET CANADÀ 1991 Festival de Titelles

LAMPOON PUPPET CANADÀ 1992 Festival de Titelles

CHINA PUPPET ART XINA 1991 Festival de Titelles

MODERNO TEATRO COSTA RICA 1987 Festival de Titelles

SANVIC FRANÇA 1991 Festival de Titelles

THEATRICULE FRANÇA 1990 Festival de Titelles

TANGO THEATRE FRANÇA 1988 Festival de Titelles

LA TOU PI NE FRANÇA 1988 Festival de Titelles



GRUP PROCEDENCIA REFERÈNCIA ACTUA A
DANIEL RAFFEL FRANÇA 1992 Festival de Titelles

COATIMUNDI FRANÇA 1992 Festival de Titelles

BULULÚ FRANÇA 1990 Festival de Titelles

ARKETAL FRANÇA 1993 Festival de Titelles

THEATRE LA LOUVE FRANÇA 1994 Festival de Titelles

EXOBUS FRANÇA 1995 Festival de Titelles

L'ARC EN TERRE FRANÇA 1996 Festival de Titelles

SPATARIS KARAGUIOSIS GRÈCIA 1989 Festival de Titelles

NAPSUGAR PUPPET HONGRIA 1991 Festival de Titelles

NORWICH PUPPET ANGLATERRA 1989 Festival de Titelles

STEPHEN MOTTRAN ANGLATERRA 1990 Festival de Titelles

STAN PARKER ANGLATERRA 1989 Festival de Titelles

NORTHERN BLACK ANGLATERRA 1994 Festival de Titelles

DAN BISHOP ANGLATERRA 1996 Festival de Titelles

HUGO E INES ITÀLIA 1992 Festival de Titelles

NUOVA OPERA B. ITÀLIA 1990 Festival de Titelles

DEL DRAGO ITÀLIA 1989 Festival de Titelles

ASSONDELLI STECH. ITÀLIA 1993 Festival de Titelles

CLAUDIO CINELLI ITÀLIA 1991 Festival de Titelles

GIOCCO VITA ITÀLIA 1995 Festival de Titelles

TANTI COSI ITÀLIA 1995 Festival de Titelles

NMISHIKAWA KORYU JAPÓ 1987 Festival de Titelles

DANIEL LOEZA MÈXIC 1990 Festival de Titelles

ESPIRAL MÈXIC 1994 Festival de Titelles

STRING ATTACHED N. ZELANDA 1994 Festival de Titelles

OS BONECOS SP. ALEIXO PORTUGAL 1989 Festival de Titelles

TEATRO BAJ POLÒNIA 1996 Festival de Titelles

PETR FORMAN REP. TXECA 1995 Festival de Titelles

ADELE MOLDOVAN RUMANIA 1993 Festival de Titelles

TITERES DE GORKI RÚSSIA 1988 Festival de Titelles

TEÑ RÚSSIA 1996 Festival de Titelles

SVARTA KATTENS SUÈCIA 1988 Festival de Titelles

ABELLIS MAGISCA SUÈCIA 1990 Festival de Titelles

PANNALAL'S PUPPETS SUÏSSA 1989 Festival de Titelles

MAGICAL MOONSHINE USA 1996 Festival de Titelles

NAKU VENEÇUELA 1992/96 Festival de Titelles
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