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ARTS ESCÈNIQUES // MARIONETES

Titelles mordaços animaran el Fòrum 

Joan Baixas aportarà tres espectacles de guinyols que repassaran l'actualitat en to crític

CRISTINA SAVALL
BARCELONA

L'espectacle diari de marionetes que aporta Joan Baixas al Fòrum de les Cultures busca, en clau
humorística, un punt crític a temes tan candents com l'emigració i la fragilitat dels contractes laborals.
Fantòtems són titelles gegants amb esquelet de bambú i cos de plàstic que representen diferents
estereotips socials i que en conjunt componen un retaule de paròdies.
"El meu equip i jo som a prop de la gent que ha criticat alguns patrocinis, algunes qüestions
polítiques i també tota l'especulació immobiliària que ha sorgit al voltant del Fòrum", reflexiona
Joan Baixas, des del taller d'escenografia dels germans Castells. Si han acceptat la invitació és perquè
els deixen fer crítiques des de dins. "Hem pensat que valia la pena ser-hi".
Xin-Xin, que és el personatge principal, és fill de Tin Tin i de Shin Chan. "Navega entre la correcció
política i el gamberrisme. És el que planteja aquelles preguntes de difícil resposta. Aporta una
mirada ingènua i directa", diu Joan Baixas.
El director teatral posa com a exemple aquell escolar que un dia li va dir a la mestra si realment es creia
tot el que explicava. "Aquesta qüestió l'haurien de respondre els presidents de Govern i els
mitjans de comunicació", comenta.
El diàleg s'enriquirà amb l'aportació de nens que deixaran anotades les seves inquietuds en una pàgina
web, que s'està dissenyant. Així, Xin-Xin es nodrirà de 2004 preguntes formulades des de llocs tan
diferents com una escola d'elit de Londres i un campament de refugiats pakistanesos.
Els Fantòtems sorgeixen de diferents arts i de diferents tendències escèniques. Baixas enumera les
marionetes de l'aigua del Vietnam, els còmics, els grafits, els titelles que es donen garrotades i els
dibuixos animats. "Semblen personatges de fira, però tenen fons". Aquests guinyols protagonitzaran
tres obres: La frontera, Lloc de guàrdia i Sweet home. Cap sobrepassa els 15 minuts de durada. Totes
tenen un escenari diferenciat dins el recinte del Fòrum, situat davant el mar i a la vora del riu.
La Felíssia, una mulata culgrossa, protagonitza la peça titulada La frontera davant l'escullera. En
realitat, durant els 141 dies que durarà el Fòrum intentarà entrar al recinte. No l'hi deixaran fer mai.
Simbolitza la dificultat que tenen els emigrants a l'hora de legalitzar la seva situació. Lloc de guàrdia
versa sobre la precarietat laboral i Sweet home és una caricatura d'un home que ja no distingeix si el
que veu a la tele és publicitat o informació.

El productor Xavier Masó (esquerra) i Joan Baixas, davant un titella. Foto: FÒRUM
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