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L'impacte de 'Moure el món' es va difuminar a la televisió 

• L'emoció viscuda pel públic al recinte va contrastar amb la fredor en pantalla

CRISTINA SAVALL

L'emoció no va traspassar la pantalla. La cerimònia inaugural del Fòrum va tenir dues mirades. Una
d'emotiva, des del mateix recinte, i una altra de freda i confusa, a través de la televisió. Les càmeres no
van poder captar l'espectacularitat d'un escenari de 200 metres amb una esfera de 150 tones al centre,
ni la coreografia de moviments acròbates, ni el joc d'aigua, llum i foc, ni l'harmonia establerta entre la
música i el relat, ni l'entrega d'un cor amb gairebé 500 veus.

LA IMMENSITAT DE L'ESCENARI
Les dimensions van jugar a favor d'un espectacle més teatral que televisiu, que no havia estat concebut
per veure's enquadrat en una pantalla de 20 o 40 polzades. Moure el món està pensat, de fet, per ser
contemplat des de la distància dels, com a mínim, 60 metres que hi ha de separació entre l'esfera i el
públic, que és al port amb la vista perduda en la nit i el mar. L'objectiu d'aquesta obra creada per Hansel
Cereza i Alfons Flores és sorprendre el passejant amb la grandesa dels elements que posen en escena.

Jordi Vives, el realitzador de TVE que subministrava el senyal internacional, no ho tenia gens fàcil.
Comptar amb les càmeres més sofisticades, com un artefacte aeri portat especialment des d'Àustria, no
garanteix l'èxit. Els plans curts tampoc hi van ajudar. El ritme era lent i el teleespectador es perdia per
un laberint d'enquadraments que ni tan sols s'aclaria en els plans generals.

Manuel Huerga va lamentar després de la cerimònia dels Jocs Olímpics, de la qual ell va ser director
artístic, que la retransmissió estigués en mans de realitzadors d'esports. Aquesta, com aquella, tenia
una història, un sentit que no s'ha sabut captar ni explicar en clau televisiva. Vives va participar en
l'operatiu olímpic. La seva especialitat segueixen sent els programes en directe. Però en aquest cas,
tenir sang freda no ho és tot. S'ha de saber transmetre un espectacle que en el fons respon a l'esquema
més tradicional: presentació, nus i desenllaç.

La bola que representa el món es transforma en una
flor durant l´espectacle d´ahir a la nit.
Joan Cortadellas.
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