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Al Fòrum fem fum

Els espectacles de recinte engeguen a mig gas, tot i que capten el poc públic

Marta Monedero

Benvinguts al Fòrum Universal de les costures, ai no!, al Fòrum de les escultures, tampoc. De les postures...",
comenta el titella gegant Xin Xin, que no té res a veure amb els estressats guerrers de l'article del damunt.

Xin Xin es passeja per les aigües del Fòrum fent petites gamberrades al capdavant dels Fantòtems
ideats per Joan Baixas, un dels espectacles permanents que es mantindrà durant els 141 dies al port,
l'escullera i l'illa Pangea. A més de la complexitat de moure els titelles gegants per l'aigua, Fantòtems té
com a valor afegit l'irreverent Xin Xin, altaveu de les crítiques cap a tot allò que no acaba de funcionar.
"Al Fòrum fem fum", etziba el titella, mentre tres nens se'l miren encantats i els seus pares els fan
barrets de paper amb el programa de mà que els han donat a la porta. Al costat, una parella no oblida
aplicar-se el protector solar perquè, curiosament, tots els grans espectacles del recinte estan orientats
de manera que el públic entoma la llum de cara. Fòrum al sol.

Bèstia fascinant
A l'auditori central del parc, 2.200 persones assistien ahir al migdia a la primera funció d'El gegant dels 7
mars, una amalgama de diferents arts escèniques que posa l'accent crític en la degradació del mar i que
està signat a dues bandes pels Escarlata Circus i La Machine. A hores d'ara, a El gegant dels 7 mars li
falta cohesió i podria treure-li una mica més de partit a la fascinant bèstia marina de dotze metres
d'alçada que observa i llança aigua als acròbates i trapezistes que actuen al seu davant.

Una estona abans, i amb el zum-zum dels helicòpters que sobrevolaven la zona sempre present,
Comediants tornava a donar fe del carinyo que hi posen en els seus muntatges amb L'arbre de la
memòria, una acció situada en un futur en què set personatges destapen un arbre gràcies a un mapa
d'instruccions. La música onírica, les arrels amb forma de centpeus amb mitjonets, les fulles fetes amb
paraigües verds, les pilotes de coloraines que simbolitzen els fruits o l'acció final de plantar un arbre de
debò evoquen imatges recurrents d'altres muntatges de la companyia de Canet de Mar i exemplifiquen
la dita d'una periodista televisiva que va qualificar el Fòrum com "un parc temàtic del bon rotllo". L'arbre
de la memòria es representava davant d'unes 200 persones a l'Auditori de Mar, un espai on després
actuaven els titelles d'aigua del Vietman, que mostraven escenes rurals basades en tradicions i
llegendes d'aquest país del sud-est asiàtic. Cent metres més avall, a tocar de l'aigua i mentre les
golondrines anaven portant públic a mesura que avançava el dia, una parella de l'Índia es dedicava a fer
classes de danses de Bollywood a un grapat d'esforçats voluntaris que remenaven braços i culs al ritme
de la música de La boda del monzón.

Els trapezistes d´”El gegant dels 7 mars” volen al
parc del Fòrum.
Pere Virgili
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