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SEGUEIXEN LES ESTRENES AL FÒRUM 

• El nou espai cultural barceloní acull nous muntatges de tots els formats i procedències per a
tots els públics

Guillem Clua

El recinte del Fòrum sembla que s'ha revifat una mica amb l'arribada del tan esperat i característic
temps primaveral. I amb el sol sorgeixen nous espectacles, entre els quals destaquen l'últim muntatge
de La Fura dels Baus i un número de marionetes gegants de la companyia Palo Q'Seaaa:

Naumàquia / Tetralogia amfíbia. La Fura dels Baus acaba de celebrar els 25 anys de trajectòria sense
estar-se de res. La gran festa consisteix en un viatge de 4 anys pels cinc continents a bord del Naumon,
un vaixell de càrrega restaurat de 60 metres d'eslora que el grup qualifica de "contenidor cultural". La
posada de llarg del vaixell es va celebrar ahir al port del Fòrum, amb l'estrena mundial de Naumàquia 1,
primera part de la Tetralogia amfíbia. La Fura defineix aquest espectacle com "una obra per a
marionetes còsmiques en la qual convergeixen l'art, el mite i la ciència, i on es posen en relleu les
il.lusions i el perill de l'ésser humà".
Lloc: Moll Miradors
Horari: Divendres, 21. 23.30 hores.

Akwa. La companyia de teatre de carrer Palo Q'Seaaa reivindica el valor de l'aigua en una història
ambientada en un món arcaic i protagonitzada per marionetes gegants. La Font Mare regna a la Terra i
estén les seves aigües pels continents, on els déus mitològics les distribueixen entre els homes. Amb el
pas del temps, de l'ús es passa a l'abús. El mal s'apodera de l'aigua i la converteix en objecte de
compra. L'ambició i el poder dels diners arrabassen la Font Mare. Però ella es venja i deixa la humanitat
sense aigua. Davant el perill d'extinció, sorgeix el poder de l'indígena, el de qui encara sap resar per
demanar pluja. Gràcies a ell, l'esperança reneix.
Lloc: Haima
Horaris: Divendres, 21. 14.00, 17.00 i 21.45 hores. Dissabte, 22, i diumenge, 23. 14.30, 17.00 i 21.45
hores.

Pajelança i Dança dos Orixás. El llenguatge teatral i musical del Brasil apareix des de les altures.
Enfilada en xanques, la companyia presenta dos espectacles exòtics, de gran bellesa plàstica i de
riquesa rítmica extraordinària. Pajelança i Dança dos Orixás sedueixen el públic amb un univers
colorista.
Lloc: Moll Miradors
Horaris: Divendres, 21. 11.30, 14.30, 16.00 i 17.30 hores. Dissabte, 22, i diumenge, 23. 14.30, 16.00,
17.30 i 19.00 h.

Batucada Molenque da Rua. Aquesta acció a l'aire lliure recull la tradició musical i colorista de la rua
brasilera, amb arrels en la percussió africana i la barreja de diferents ritmes i danses. Per a la
participació en el Fòrum usaran instruments de materials reciclats a més dels convencionals. La seva
intenció és treballar amb grups de percussió del Raval i de la Mina.
Lloc: Teatre (Zona d'accés)
Horaris: Divendres, dissabte i diumenge. 17.00 i 19.15 hores.
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Filant contes. El teatre del Fòrum s'obre a la narració oral d'històries curtes. Tim Bowley i Casilda
Regueiro se centren en contes que arriben al cor de la condició humana. Les seves històries ens porten
a una època intemporal on tot és possible i ens retrobem amb nosaltres mateixos com en un somni.
Boniface Ofogo s'encarrega dels contes més tradicionals, amb tota la càrrega didàctica que contenen.
Lloc: Teatre (Zona d'accés)
Horaris: Dissabte, 22, i diumenge, 23. 12.00 i 14.15 hores.

Sergi Buka. La màgia i l'il.lusionisme també tenen un lloc al Fòrum. Els números de Sergi Buka,
sensibles i amb força, fan d'aquest jove prestidigitador un creador d'il.lusions que encomana a
l'espectador més escèptic.
Lloc: Cabaret (Zona del port)
Horaris: Divendres, 21. 19.30 hores. Dissabte, 22. 19.30 i 23.30 hores.

El mag Sergi Buka, en una actuació
El Periódico
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