
Seranelsdies quanelsmembresde celebraranamb

tota la gent de una fita important: els seus en el móndeis

titelles.1'fesespectacl,s,cadaun d'ellsadre~ata un públic concret,espresentaranal

TeatrePrincipalde la nostraciutat per mostrarquin ha estat i quin ésel seutreball.

Ambel Bertu, l'Olga Ila Núria hemvolgut fer un repasdel que han estat aquests25

anys.Aquestavegada,pero, desde darrera,deI'escenari.
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08800: Com us plantegeu l'Estaqui-

rot aquests 25 anys en el món deis

titelles?

Núria Benedicto: Els 25 anys és conse-

qüéncia d'un inici, pero no és un propó-

sit, és un fet que ens I'hem trobat. En 25

anys hem canviat, nosaltres, els especta-

cles, el món de I'espectacle ... Mal seria

que encara estiguéssim allá mateix. El bo

que pot tenir fer 25 anys és veure l'evo-

lució que ha sofert la nostra feina.

Albert Alba: Quan mires enrera veus

que has evolucionat, i mirant endavant

veus cap a on vas anant, pero I'evolució

es va fent de mica en mica. Que faci 25,

20 015 anys no té res a veure. Ens plan-

tegem una celebració per commemorar-

ho, pero la línia no la canviem per fer 25

anys.

08800: Arribeu als 25 anys. Fem una

parada. A quina conclusió arribeu

després d'aquests 25 anys que por-

teu a I'esquena?

Oiga Jiménez: La primera conclusió és

que han valgut la pena, que ja és impor-

tant de per si. Considero que hem apres

moltes coses, hem conegut molta gent i

molts Ilocs, i que la feina, almenys a mi,

em continua agradant i apassionant.

Núria: I qU,eseria impossible fer el que

fem ara si rto.tinquéssirn aquests 25anys

darrera. Més aviat podem agrair haver-

hi arribat, i qracies a ells estem on estem

i som el que som.

08800: Qui sou els estaquirots?

Albert: En aquests moments som nosal-

tres tres. El que passa és que a l'hora de

preparar un espectacle tenirn torea col-

laboradors. Amb nosaltres últimament

treballa l'Alfred Casas,un escenóqraf el

Ferran Martínez, que ens ajuda a fer les

músiques, ell;oni Alba, que ens ajuda en

la direcció, o la Rosa rv¡.. Coca, que ens

ajuda en vestuaris. O sigui que, a l'hora-

de preparar un espectacle, sorrum equip

més ampli.

Oiga: El Pedro' Jirnénez, que és el rlleu

, pare, és el que ens fa tot el que són me-o

canismes i estructures de. ferro. Penso

d'entrada

que l'Estaquirot té un gran avantatge,

com és treballar amb molta gent, i gent

molt diferenciada. Tenim molts amics

que, en un moment donat, ens poden

donar un cop de rna, i aixó no es paga

amb diners.

Albert: En aquests 25 anys hi ha hagut

una evolució i ara estem en un moment

en el que treballem amb molta gent,

pero hem passat moltes altres etapes.

Oiga: Quan vam cornencar teníem 17

anys, i evidentment, el pensament de 17

anys no és el de 41. l.lavors féiem i pen-

savern unes coses, era l'epoca hippie, vi-

víem d'una altra manera. Continuem

pensant-ho, pero, és ciar, amb matisos.

L'escala de valors és diferent, i les neces-

sitats també són unes altres.

Albert: També hi ha un altre fenomen,

i és que en aquests 25anys no hem estat

nosaltres 5015 els que hem evolucionat.

Han estat els 25 anys, més o menys,

d'evolució de tot el teatre a Catalunya.

Núria: La nostra feina no és una feina

que només depengui de nosaltres, és una

feina que fem per al públic, i en certa

manera la nostra evolució és també

I'evolució de la societat. Ara treballem

molt en teatres i per a escoles; abans tre-

ballavem més en ambients populars, en

festes al carrer ...

08800: Comencem ElIconte. Si jo di-

gues la fráse liAra fa 25 anys que ...",

com s~gc.iria aquesta frase?

Oiga: Ara fa 25anys que un bon dia vam

tenir la santa pensada de dedicar-nos a

fer teatre, en principi per a nens. I ales-

hores ens vam ajuntar per fer aixó el

Bertu, el í.luisma i jo. I a partir d'aquí,

embolica que fa fort: conéixer gent, en-

trar gent, sortir gent... I ens vam trobar

al cap de tres anys com a professionals.

Ensva venir molta feina de cop, amb tots

els problemes i vicissituds d'époques més

dures i époques més tristes (I'accident va

~er una época molt dura per a nosaltres,

quan va morir una companya) ... Penso

. ~ue ens n'hem anat sortint tan bé de les

coses que aquests 25 anys tindrien un

final feli~. De moment penso que estem

• $lquí, que és molt important.
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ta l'Estaquirot TEATRE ~~

en el món deis titelles? "

NO';., L, no,", voluntat , '

és de fer productes que si-

guin de qualitat per a I'es-

pectador, innovadors. Em referei-

xo a qué intentem buscar mitjans per

poder explicar les nostres idees, el que

nosaltres hem concebut com a especta-

cles, i busquem la millor manera d'ex-

pressar aquestes idees, ja sigui a nivell

plastic. a nivell escenografic o de mate-

rials que utilitzem. Volem que el produc-

te que nosaltres oferim agradi als espec-

tadors.

Albert: A nivell d'estil cree que s'hacre-

at una firma. Dintre del teatre de tite-

Iles hi ha diverses epcques. Encara hi ha

gent que treballa una técnica concreta.

Nosaltres, i altres companyies, el que tre-

ballem no és tant aquesta part sinó allo

que volem expressar. Per tant, depenent

deis objectius, utilitzem una técnica o

una altra, un material o un altre, i si no

el tenim el busquem. Hi ha moments que

un actor dóna molt més I'expressió que

un titella, aleshores hi barregem I'actor.

Hi ha moments que un titella petit ens

donara una imatge més tendra ... Aixo és

una mica una firma, i és la línia que por-

tem últimament: barrejar el que sigui per

expressar una cosa. L'estil I'hem anat

guanyant amb el temps. En la primera

época vam comencar, com tots els grups

d'aquell moment, amb titelles, contes,

cancons, Ens vam anar especialitzant i

varu intentar fer altres coses: saltimban-

quis, equilibris i música en directe. Des-

prés d'aquesta etapa vam voler provar

el teatret amb el titella de guant. Quan

vam tocar sostre amb el teatret, vam pro-

var de fer espectacles molt més teatrals.

08800: Part del prestigi de l'Estaqui-

rot és la construcció deis seus pro-

pis titelles.

Oiga: Si, sempre. Una part molt impor-

tant de l'Estaquirot és la construcció pro-

pia. Treballem amb diferents mides, ta-

manys i conceptes, i seria molt difícil

trobar a algú que ens ho fes. Per aixó

tenim el taller.
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Albert: Potser el que també ens diferen-

cia d'altres companyies és que hem inten-

tat experimentar molt, Hi ha companyies

que encara estan fent els tite 11esde cartró,

Nosaltres vam cornencar amb titelles de

cartró, pero després vam intentar l'escu-

ma, el polioretá expandit, el látex. A cada

moment intentem trobar coses noves.

Núria: Itambé depen de lespossibilitats que

tu li vols treure a aquelles coses.I en aquest

sentit si que hem experimentat molt.

08800: Fent un repás al vostre treball

i als vostres muntatges, de quin en

teniu un record especial'?

Per qué el nom de I'Estaquirot?

Quan fem aquesta pregunta als membres de l'Estaquirot, esperem una respos-

ta un tant romántica o especial. Pero el cert és que el nom de la companyia, tal

com expliquen ells mateixos, es va buscar en una enciclopedia. Un estaquirot,

a par~ de ser una persona parada, per aquestes comarques era el nom que es

donava a un personatge, una mena de "pelele", que es feia servir en balls

tipus ball de I'escombra. Era un ninot a qui se li donaven vida en algun mo-

mento Per tant, tot i ser un personatge una mica parat, el nom tenia aquesta

altra connotació. I en aquells moments agradava com sonava. Tant el Bertu,

com la Núria i l'Olga creuen que avui, si calques posar un nom optarien per

alguna cosa més curta i contundent. Pero fa 25 anys enrera aquest denomina-

tiu ja els va semblar bé i, per ara, no pensen canviar-Io. C~euen que si ara es

diguessin d'una altra manera tampoc s'hi identificarien.

8 00000
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Núria: Cada un ocupa "un rinconcito en

mi corassón".

(,

Oiga: Aixó segur',sor;¡a~edant pero ésaixí. .,

Per exemple, jo tinc una especial mania

per les olqrs i cada espectacle me'n sug-

gereix alguna .
... .

Núria: '1ambé va molt a fPoques aixó.

Quan "descobrirn" el látex, en aquell es-

pectacle hi ha molt de látex. Quan desco-

brim I'escuma fred'a, lIavors hi ha molta

escuma fred,a en I'espectacle. Llavors, és

ciar, aquests materials fan olors concretes,

i les acabes relacionant amb I'espectacle.

Oiga: Després d'un espectacle en ve un al-

tre i, amb el temps, sempre el que t'agra-

dará més és l'últim, La raó és lóqica: hi ha

més cúmul d'experiencies, coses més no-

ves, i tu consideres que n'has apres més.

Per a mi un de molt especial'ésel Biótic. Va

ser un trencament, i vam treballar molt di-

ferent de com ho havíem fet fins alesho-

res. És un espectacle per a adults, 'arnb el

qual hem viatjat per tot arreu. De l'epoca

del teatret, hi ha el personatgedel

Maginet, que per a mi significa molt. Tarri-

bé perque el teatret va costar molt de ti-

rar-lo endavant i va costar molts diners, i

fer-Io anar era molt difícil. Per a mi aques-

ta epoca ésdaurada. També del Guerripau

n'estic molt contenta.

08800: Que va suposar la creació del

teatret'?

Albert: Per una banda semblava que es

cornencava a normalitzar el país i que, per

tant, pensavem que podríem viure només

de les entrades del públic. El país encara

no tenia molts teatres i era una oportuni-

tat per manipular el titella de guant en

un ambient idíl·lic, on el públic estigués

molt a dins de I'espectacle. Va ser molt

difícil d'engegar, i econórnicarnent tam-

bé va costar. Pero de mica en mica ens en

vam anar ensortint. Després, també calia

que et vingués la gent, i havies d'estar

molts dies en un poble perque et sortís a

compte. Al final va resultar que ja ens va

funcionar tot perfecte: omplíem cada dia,

es quedava gent a fora ... Pero econórni-

cament tampoc sortia a cornpte. Enshaví-

em equivocat en alguna cosa.

Núria: Havíem de fer un plantejament
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més realista i menys rornántic de la fei-

na: si hi cabien 130 persones i una en-

trada en aquell moment valia 200 o 150

pessetes, és ciar, havíem de fer tantes

funcions perque sortís rentable ...

Albert: I a més cada técnica té el seu

repertorio El titella de guant esta molt

bé per a histories costumistes, pero no

dóna per a tot. Si al principi podíem in-

ventar histories divertides, va arribar un

moment que ens anavern repetint, i ca-

lia fer una altra cosa.

Oiga: També va ser un moment de tren-

cament de la companyia, quan dos inte-

grants van decidir deixar-ho, el Lluis-

ma i el Cardo, per treballar a casa seva.

Llavors va arribar la Núria. A partir

d'aquí, el primer espectacle que vam fer

va ser Excéntric, ja tots tres sois i sense

teatret, com a espectacle d'escenari.

08800: Com us plantegeu cada un

deis espectacles, tenint en compte

al públic al qual van dirigits?

Oiga: Just després del teatret, vam co-

menear a fer espectacles per a tot pú-

blic. L'any 90 decidirem fer Biótic, per a
I
adults, amb un tractament totalment

diferent. Pero encara hi havia una fran-

ja que no teníem coberta: els nens més

petits.Va ser aleshores quan vam ence-

tar els espectacles de sobretaula, que

són els qué: tem ara dins el teatret i en

campanyes escolars. Són espectacles pe-

tits per a nens petits. Vam cornencar amb

El Patufet, Els tres porquets, La rateta i

La Caputxeta. Després vam fer La gran-

d'entrada

ja, que ja no és conte popular sinó que

és creació de l'Estaquirot.

08800: Hem parlat de 25 anys enre-

ra, de la celebració deis 25 anys. A

partir d'ara, que toca?

Oiga: N'estem orgullosos deis 25 anys,

pero tampoc no significa res especial,

continuem la feina de sempre. Per a mi,

a partir d'ara és continuar. Evidentment

ho veiem diferent perqué som més gran

i pensem que d'aquí a 10 anys ja no po-

drem continuar carregant i descarregant

al mateix ritme ...

Núria: És que és una feina molt maca,

pero també és molt dura físicament.

Oiga: Aixó la gent no ho veu. Ara es-

tem preparant un vídeo per a I'aniver-

sari on es vol donar a conéixer aquesta

altra cara.

Núria: A part de la representació, que

és la part més maca, hi ha tot un treball

previ i posterior que la gent d~sconeix:

el carregar i descarregar, el rnuntar tot

el material, el trasllat als pobles on s'ha

d'actuar ... I en els espectacles grossos cal

moure molt material.

Albert: Pel que fa a aquests espectacles

grans, aquí encara no hi ha una infraes-

tructura prou bona i els teatres no estan

ben equipats. En altres palsoseuropeus,

que já porten més any,sen aquest camp,

les companyies poden' portar muntadors

i els teatres estan millor equipats- Aquí,

o en aquests 10 015 anys ens posem a

El món magi c del s titelles

nivell europeu o

sinó ho tenim

malament.

Oiga: Penso que és com tot, és com fer

un envelliment progressiu, i suposo que

de mica en mica ens vindrá donat. Igual

que quan teníem 20 anys anávern amb

la roulotte i paravern en qualsevol camp,

ara no ho faries. Prefereixes un camping,

i si pot ser de primera i amb piscina. En

els inicis rnuntávem en un prat al costa

d'un riu, i tot era bo ojo amb una criatu-

ra de mesos a l'esquena-, Ara hem can-

viat i preferim anar a un hotel. És nor-

mal, és una evolució. Suposo que d'aquí

a 10 anys també ens haurem adaptat a

una situació diferent. Una cosa que ens

plantegem de cara a la jubilació és tenir

un teatre nostre, no un Teatre Principal,

sinó un Iloc per 'programar escoles, per

exemple. Un teatre petit on els nens

puguin venir a fer una estada, fer uns

tallers, veure una funció i després anar

a veure la Carpa Juanita i la subhasta del

peix. De moment, la intenció de l'Esta-

quirot és continuar, evidentment. I amb

més ganes que mai.

08800: Hi ha una herencia darrera de

l'Estaquirot, o l'Estaquirot sou vosal-

tres?

Oiga: En principi no, És ciar que a mi



d'entrada

m'agradaria que algun fill deis nostres

continues.

Núria: La gent de fora veu més la part

romántica, pero des de dins es veu tot,

tot. I els nostres fills coneixen la realitat.

Albert: També hi ha un altre problema,

que no només ens passa a nosaltres sinó

a les altres companyies de Catalunya, i

és que no hem agafat gent jove, per

problemes suposo econórnics. Aixó en

altres parsos si que ha passat. Gent que

acaba d'estudiar esva afegint a les com-

panyies i que seran els qui agafaran el

relleu. Ésuna evolució que a nivell d'Ey-

ropa esta passant, pero aquí no.

Oiga: A més és difícil que un nano que

surti de I'institut s'adapti al teu rodat-

ge. Nosaltres tres funcionem molt bé

.junts, i anem tots per les mateixes histo-

ries. I aixó és molt difícil a l'hora d'in-

cloure gent nova, que respecti o que

s'adapti al mateix.

Núria: Arriba un moment que aques-

tes feines són molt compactes. Nosal-

tres fem gestió, producció i explotació.

Són moltes coses. Una cosa és a nivell

de col·laboració i l'altre és aixó, tenir

aquí un noi que potser no se t'acaba

d'agafar en I'engranatge. Tot plegat

costa una mica.

Oiga: Ara hi ha molt la moda aquesta

de les dobles companyies: gent que fa

el mateix que tu i poden estar girant al-

hora. Pero a mi em fa una mica.de man-

dra. Primer perque m'agrada fer-ho a mi,

i segon, perque cal ensenyar-Ios.

08800: Hi ha algun desig que s'hagi

quedat pel camí?

Oiga: Vam passar d'un taller petit, pe-

tit, i hem arribat a tenir un taller gran,

il·luminat, maco ... Tenim un camió per

al teatret, una furgoneta per als espec-

tacles grans i una altra per als petits. Aixo

en quant a bens materials. I aixo et dóna

tranquil·litat i possibilitats de fer. Una

cosa que penso és important és que som

estimats dins el món de la professió, es-

timats a nivell hurná, i aixó es nota. De-

sig pel camí a mi no seme n'ha quedat

cap, I'únic desiq que tinc és poder conti-
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nuar, allo que es diu "Madrecita que me

quede como estoy", que no hi hagi res

gros que ens impedeixi de continuar.

Núria: Que puguem seguir fent els pro-

jectes que tenim pensats i que puguem

realitzar coses. Sovint penses que si en-

lIoc d'haver fet aixo haguessis fet allo al-

tre, el camí hagués estat diferent, pero

no perque t'hagis deixat res, senzillament

perque es triar una opció concreta.

Oiga: De trobar a faltar no trobo a fal-

tar res, tal i com estic em sento bé. A mi

m'agradaria fer un repas de la gent que

ha passat per l'Estaquirot, penso que és

important. L'Estaquirot va cornencar

amb el Bertu (Albert Alba), l'Olga (Oiga

Jiménez), i el Lluisma ( Lluís Maria

Rodríguez). Després va anar passant di-

ferent gent com el Lluís Cardona, el

Martí Terés, el Marc Tort (en la primera

epoca), el Pep Tort, el Pau Orriols, la

Montse Bardí (que va morir en I'accident

de l'any 79, pero que per a nosaltres va

ser molt important mentre hi va ser -

aquesta és l'única lacra que jo tinc i que

és l'únic que jo esborraria totalment de

tot el que hem fet, evidentment-), l'epo-

00000

ca deis Ara va de Bo -i qua n ens deiem

Ara va d'Estaquirot, que també va ser

molt important-, deis Ara va de Bo va

continuar amb nosaltres el Ricard Casals,

que va estar amb nosaltres durant un

temps, el Sebastiá Jodar (que va estar uns

mesos amb nosaltres), la Rosa M. Coca,

que continua com a collaboradora. I em

sembla que no em deixo ningú. Ah, i els

presents. •
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LA COMPANVIA DE L'ESTAQUIROT, TEATRE

Fundada I'any 1973, ha realitzat prop de 4.600 ac-

tuacions amb 34 espectacles de diverses técniques.

Des del 1981 disposa d'un Teatre Ambulant de Tite-

lIes, petita carpa amb capacitat per a 130 especta-

dors, que s'ha instal-lat en més de 40 ciutats de l'Es-

tato

Amb els darrers espectacles, Guerripau, Tse-Tsei Sub-

sol, que barregen els titelles amb els actors, i amb

l'obra Biótic, dirigida al públic adult, ha participat

en diferents festivals d'Europa i Asia.

Sirnultaniarnent, ha muntat una trilogia de contes

populars per al públic més menut.

En aquests vint-i-cinc anys la Companyia ha recorre-

gut Catalunya de pam a pam, treballant en festes

majors i en circuits de teatre estable per a tots els

públics i en campanyes escolars.

Durant els dies 17, 18 i 19 de juliol, la

companyia l'Estaquirot sera present al

Teatre Principal per celebrar amb tota

la gent de'Vi)anova els seus 25 anys en

el món deis titelles, on oferiran 3 espec-

tacles diferents, emmarcats cada un

d'ells en les diferents branques amb les

que treballen actualment. El dia 17 ofe-

riran La granja, I'espectacle per a nens

molt petits; el dia 18 el Biótic, I'especta-

cle per a adults, i el dia 19 el Guerripau,

un espectacle per a tots els públics.

Aquestes tres vessants del seu treball són

potser les menys conegudes a la nostra

ciutat, ja que aquí la seva imatge és la

del teatret.
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FESTIVALS ON HA PARTICIPAT LA COMPANYIA

- 2n, 3r, 4t, 7e, 10e i 12e Festival Internacional de Teatre de Titelles

de Barcelona

- Mostra de Titelles de l'Estat espanyol, del Festival Internacional de

Teatre de Titelles de Barcelona,

- Fira del Teatre al carrer de Tarreqa

- Fira de Titelles de Lleida

- Festival Didó de Vilanova i la Geltrú

- Festival de Titelles de la Merce

- Festival Internacional de Títeres de Zaragoza

- Festival Internacional de Títeres de Bilbao

- Festival Internacional de Títeres de Cádiz

- Festival Internacional de Títeres de Alicante

- Festival Internacional de Títeres de Tolosa

- Festival Internacional de Títeres de Segovia

- Festival de Títeres de Logroño

- Festival de Títeres de Elorrio

- Festival de Títeres para adultos de Bergara

- Feria Internacional del Títere de Sevilla

- Muestra de Títeres de Tenerife

- Festival de Teatro Joven de Albacete

- Semana de teatro infantil de Jaén

- Semana Grande de Bilbao

- Fiestas del Pilar de Zaragoza

- Fiestas de Oviedo

- Semana de Teatro Infantil de Pamplona

- 14e P.I.F. Festival Internacional de Titelles de Zagreb (antiga

luqoslávia)

- Festival Internazionale dei burattini e delle Figure, Arrivano dal

Mare, Cervia (Italia)

- Internationales Figurentheather Festival "Intermarionett", Saar-

brücken (Alemanya) J

- Programació teatral a ·Andorra

- Festival Internacional de Teatre d'humor "Printemps des Courges",

Toulouse (Franca)

- Festival Internacional de Teatre d'Ambert (Franca)

- Poppenfestivallnternational Dommelhof, Neerpelt (Belqica)

- Festival Ona Catalana, Manchester International Arts, Manchester

(Anglaterra)

- Festival Catalonia in Wales (País de Gales)

- The M.t:-J.A., International Childre'n Festival (Taiwan)

- Festival d'estiu de Barcelona, Grec

- Festival Internacional de Titelles de Toulouse -Marionettissimo-

(Franca)
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ELS ESPECTACLES
\..

ANY ~M. ESPECTACLES NOUS
, .

ACTUACIONS ", .~,

1973- 8_ -L'ESTAQUIROT, titelles ...

1974 31 -BUFAR I FERTITELLES

-El,¡MAG XERINOLA

1975 S2 -LES TREPELL¡:RIES DE 38

NINOTS

-PENJA I DESpENJA

1976 86 -RorviAN<;OS DE CANYA I

CORDILL

-ARA VA D'ESTAQUIROT

1977 116 -EL MOIXÓ FOGUER

-TUTILlMUNDI

1978 72

1979· 135
~

1980 139 -GRIMEGIA

1981 205 TAT:

-EN MAGINE1\p'.ESCADOR

-LA CASA DELS'MISTERIS

-EN MAGINET AL CAMERUN

-L'INFERN TREMOLA

1982 295 TAT:

-L'ARMARI DE LA SRA.

FLORENTINA

-EL CAVALLER DE L'OS PEdRER

-LA CAIXETA MERAVELLOSA

-VIATGE PEL MÓN DELS

TITELLES

1983 335 TAT: EL BOLET GROC

1984 331 TAT:

-ENIGMA EN EL ZOO

-CARNAVAL A VENECIA

1985 218 -EXCENTRIC

-TAT: EL PASTís D'EN JOAN

1986 162 -TAT: SCHIMITCH B-12

1987 169 -SUBSOL

1988 163 -TAT: VIATGE D'UNA TOMACA

1989 172

1990 188 -BIOTIC

-EL PATUFET

1991 174

1992 191 -TSE-TSE

-ELS TRES PORQUETS

1993 251 -LA RATETA

1994 242

1995 251 -GUERRIPAU

-LA CAPUTXETA

1996 236

1997 310 -LA GRANJA

1998 -LA MÁQUINA DEL TEMPS

TAT: T ATREAMBUL NT DE TlTELLES
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ELS VELLS
ESTAQUIROTS

Lluís Maria Rodríguez

Vaig comencer a !'Estaquirot des del prin-

cipi, amb el Bertu i !'Olga, i vaig estar-hi

durant 10 anys, fins que es va fer el tea-

tret. Vaig participar en el teatret els pri-

mers anys i després ho vaig deixar. Estava

una mica cansat i el pare jubila va el nego-

ci. Vaig haver d'escollir.

lluís Cardona

El Lluisma i jo vam deixar I'Estaquirot préc-

ticament junts, pero jo havia entrat 5 anys

més tar.d, al 1978. La feina era dura. En aque-

lla época estévembastants dies fora de casa,

i jo m'enyoro molt. Pero també tenia les se-

ves compensecions. Amb !'Estaquirot vaig

conéixer el país. Era divertit per eixo, cada

dia veies coses diferents, i era una feina on

no t'avorries. Va ser una bona etapa.

PauOrriols

Jo no recordo les dates. A mi em van recla-

mar per fer de rnúsic. Després vaig estar

un temps sense anar-hi. Hi vaig tornar al

cap d'un temps. Era una feina que ens per-

metia tenir una independencia económi-

ca, cosa que amb 18 o 19 anys ara seria di-

fícil de tenir. Vivíem d'aixó i ens ho

passávern bé.

Martí Terés r
Jo recordo fets més anecdótics. Jo venia.

d'un altre grup de Vilanova, Tltelles Bobo-

ta. També havia fet televisió i cinema. Vaig

fitxar per l'Estaquitoten l'epoca que es tre-

ballava a les esqoles. Ho recordo com')una

etapa divertidíssima. Ara, sovint, recordern

experiéncies conjuntes.

D'esquerra a dreta, Lluís M3.riaRcclríguez, Pau

Orriols, Lluís Cardonai M3rtí Terés

El Lluisma, el Lluís, el Pau i el Martí s'han

reunit al voltant de la taula per recor-

dar la seva etapa com a membres de la com-

panyia l'Estaquirot. Evoquen anecdotes di-

vertides i recorden una etapa de la.seva vida

on, com ells mateixos diuen, tot i els alts i

baixos i la mala organització deis promo-

tors del moment, reien molt.

Per aquests exmembres de la companyia,

aquella era una epoca de molta ebullició

en el món de I'espectacle. Hi havia molta

creació i va ser un moment en el que van

néixer molts grups. Peró a banda de l'ebu-

lIició artística, també era un moment poli-

tic clau. Tot i que l'Estaquirot va cornencar

al 1973, v~ ser entre els anys 1975 i 76 quan

tot va' aqafar molta empenta. Es feien

molts espectacles, es viatjava molt i hi ha-

via molt d'interes en portar grups.

Recorden amb enyoranca les rutes que fe-

ien per tot el país, quan sovint arribaven a

poblacions on no es feien actuacions habi-

tualment. Creuen que, una mica, l'Estaqui-

rot va reprendre aquesta tradició, ara des-

apareguda, deis antics firaires i gent de circ,

I'artista itinerant que anava de poble en

poble. Fondes tan emblematiques com la

Fonda Catalunya, a Igualada, o Can Giralt,

a Reus, eren punts de parada habituals de

la companyia, on feien coneixences amb els

viatjants i amb gent "de mal viure" (com

se solia dir aleshores).

En un moment donat, l'Estaquirot va com-

prar la roulotte, ja que anar de fondes re-

.¡ ,
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sultava una mica caro Gairebé hi vivien a

dins, i amb ella van continuar fent ruta. Re-

corden que quan no trobaven campings ha-

vi en anat, fins i tot. a dormir en platges. La

roulotte, dones,va esdevenir el centre neu-

ralqic de la companyia, on passaven esto-

nes molt divertides tots junts.

Pel que fa als escenaris, podien actuar en

teatres com el Principal de Valencia i a l'en-

derná ho podien fer en un cinema de Salou,

on I'escenari tenia només un metre de fons;

o al carrer, amb una visibilitat molt baixa

per al públic; o enmig d'una placa, sota el

sol; o al qimnás d'alguna escola, com a

Calaf. Podien treballar, fins i tot, en esce-

naris amb quatre tecnics de Ilum. Amb el

temps, pero, hi va haver una mena de

rebel·lia contra tot aixó, i en més d'un Iloc,

re~orden que havien marxat sense actuar

per'que no es complien les condicions mí-

nimes del contracte, ni d'infraestructura,

ni d'horaris. Tots quatre fan esment de la

mala programació que hi ha hagut sem-

pre pel que fa als espectacles infantils.

Qualsevol festa tenia el seu espectacle per

als més menuts, peró sempre en hores in-

tempestives. Són del parer que aixó enca-

ra passa ara, que no hi ha una consciencia

clara del que cal donar als nens.

El Lluisma, el Lluís, el Pau i el Martí van

comencar amb l'Estaquirot de molt joves,

amb 17 o 18 anys. Per a ells va ser una eta-

pa molt important: Gairebé la visió de món

la vam agafar a través deIs titelles. Pero era

també una feina molt dura.
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