
 Nota de premsa 

  

 

TITELLES 

Antologia 
Un espectacle de Jordi Bertran  
 

CÍRCOL MALDÀ (C/ del Pi núm. 5. Barcelona) 

Del 9 de desembre de 2010 al 9 de gener de 2011  

Dj, dv i dss a les 20.30h. Dg a les 18h. 

(dies 24 i 31 de desembre: sense funció)  

Preu: 20€.  

  

Antologia, òpera prima de Jordi Bertran , es va estrenar el 1987 i continua en repertori fins a l’actualitat, 

tot visitant escenaris dels cinc continents des de fa més de vint anys. Estructurat sota la fórmula del 

cabaret, a Antologia, les escenes es succeeixen amb una estudiada cadència, fonent-se el ritme del 

propi espectacle amb la càrrega emocional de cada un dels personatges recreats pel marionetista, a qui 

dóna vida a través dels fils: personatges coneguts i presents en l’imaginari col·lectiu, personatges 

anònims inspirats en el món del circ, del teatre i de la cultura. L’espectacle està dividit en set escenes. 

En cada una hi podem veure una marioneta que representa un personatge; uns són coneguts i 

universals i d´altres estan inspirats en el món del circ, del teatre i la cultura. 

 

El treball creatiu de Jordi Bertran  ha vertebrat el millor, el més exigent i el de més ressò internacional 

que ha produït el nostre país en el camp de les marionetes. La seva perfecció en la manipulació, hereva 

del gran marionetista anglès arrelat a Catalunya H.V. Tozar i l’exigència en l’elecció dels personatges i 

històries del seu repertori han merescut el reconeixement del públic i de la crítica d’arreu. Els nombrosos 

i importants guardons obtinguts acrediten a la companyia de Jordi Bertran com una de les més 

significatives en el seu gènere. 

 

FITXA ARTÍSTICA 

Idea original, manipuladors, escenografia i direcci ó: Jordi Bertran.  

Vestuari: M. Dolors Fernandez 

Llum i so: Paulette San Martin 

Producció: Cia. JORDI BERTRAN. Han col·laborat amb idees: Teia Moner, Dolors Fernandez, Toni Zafra, Pep 

Bou, Irene Montcada, Els Aquilinos, Marceline i Silvetre, Joseph Guerra, Marta Alemany, Joan Vinuesa, Jordi 

Pinar, Miquel Gelabert I AXIOMA. 
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