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Els visitants es deixen captivar pels espectacles de petit format 

• La pajelança del Brasil i el uarhukua dels purepechas mexicans sedueixen el públic del Fòrum

MAURICIO BERNAL

Quan a Lidia Veiga li van proposar portar a Barcelona la seva Grande Companhia Brasileira de
Mystérios i Novedades, el primer que va preguntar va ser què era el Fòrum de les Cultures. Li van
respondre, entre altres coses, que era un esdeveniment que tenia a veure amb la diversitat, i Lidia,
encantada, va dir que sí: tots els dies, ella i sis integrants més de la companyia s'enfilen sobre xanques i
s'ofereixen als visitants amb un espectacle que rescata la barreja de les cultures indígena, africana i
portuguesa al Brasil colonitzat. "Pura mixtura --diu--, com el Fòrum". Sedueixen amb els tambors, amb
l'estètica i amb un espectacle que superposa alegria i tristesa; representen l'èxit del petit format al
Besòs.

En la llista de prop de 80 espectacles que conformen l'oferta diària del Fòrum, la gran majoria són
exercicis més aviat breus, en general de mitja hora de durada, que no necessiten un especial
desplegament de mitjans per portar-se a terme. El programa que els visitants reben a l'entrar és una
perfecta definició de la brevetat --obvia tot el que no és títol i autor--, de manera que sempre mana el
factor sorpresa. Amb una mica de sort i encert, guanyen les bones sorpreses.

La cosa brasilera
Pajelança i Dança dos orixás, els dos espectacles que la Grande Companhia posa en escena al port,
estan inspirats en un estudi sobre música i fetilleria al Brasil del poeta Mário de Andrade. "Una pajelança
és el que feien els xamans al Brasil per curar els altres. El que fem nosaltres també és cura, rescat de
les expressions culturals que tendeixen a perdre's", explica la directora.

Que el Brasil no és només samba també queda clar a l'escenari de la Haima, que acull el pas fugaç --
van començar dilluns i acaben avui-- de Maracatú do Camaleao. "El maracatú és un ritme típic de
Pernambuco i dóna nom a tots els grups que el practiquen", explica el director, Mario Aldana. Relata
que hi ha maracatús de fins a 300 integrants que desfilen en els carnavals; el que ha vingut a Barcelona
en té 70, però fins aquí n'han viatjat només 17.

Una pilota en flames
En el petit format del Fòrum s'hi ha d'incloure un dels espais que ahir es va revelar singular i atractiu, el
d'esports tradicionals. Set descendents de la cultura purepecha de Mèxic es van presentar al lloc, van
treure de la bossa uns pals com d'hoquei (però rudimentaris) i van jugar dues partides de l'esport que
els seus avantpassats practicaven ja fa 3.500 anys: el uarhukua.

"A finals dels 80 va començar una tasca de rescat, perquè només hi jugaven els vells purepechas, i ara
es practica en 16 de les 32 províncies de Mèxic", explica Keren Aguilera, descendent dels purepechas
que fa quatre segles regnaven en el que avui és la província de Michoacán. El joc té una versió de dia i
una de nit, sens dubte la més interessant. "Les pilotes, de fusta, es deixen tot el dia submergides en
gasolina, i quan arriba l'hora de jugar s'hi cala foc".

Els mexicans van fer ahir una demostració de les dues versions, que van donar una idea --però només
una idea-- de l'assumpte. "L'espai és molt petit. A Mèxic es juga als quatre carrers d'una illa de cases, i
una partida pot durar ben bé tres hores".



Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari        28/05/2004

Secció: Fòrum 2004   Pàg:64

La llista de petites joies és extensa. Els tallers de danses de Bollywood i del carib, al Parc dels Auditoris;
el delicat frenesí indi de Jhalak, a la plaça central; el flamenc de Cállate a la plaça dels Talismans,
l'espectacle de Llengües congelades al teatre. "El públic ha respost --diu Lidia Veiga--, crec que ja s'ha
adonat del valor de les coses petites".

Tres diàlegs gratuïts
Petits formats a banda, ahir l'organització de la cita va anunciar que solament tres dels 39 diàlegs seran
gratuïts (un d'ells, El món, avui, ja s'ha clausurat). La Fundació Miró va inaugurar l'exposició La bellesa
del fracàs/El fracàs de la bellesa, i el cineasta Julio Medem va correspondre a l'expectativa que va crear
la seva participació en el diàleg titulat Ciutadans televidents al fer públic el seu alleujament per la derrota
electoral del Partit Popular a les eleccions del 14 de març.
L'espectacle de la Grande Companhia, ahir al Fòrum.
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