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La companyia de Canet que dirigeix Joan Font representarà diàriament el seu nou espectacle a
l'Auditori de Mar

Comediants plantarà el bosc de la memòria al Fòrum

Marta Monedero
BARCELONA

Un bosc mediterrani ben particular. Amb memòria, desitjos i signatures dels qui n'han plantat els
arbres, que quedarà per a Barcelona un cop s'acabi el cobejat Fòrum de les Cultures. Aquesta és
la nova proposta dels incombustibles Comediants.

L’element central de L'arbre de la memòria és, òbviament, un arbre. Fet amb ferros, fustes i plàstics
reciclats, que l'enlairen fins a onze metres d'alçada, l'element central del nou espectacle que maquina el
grup teatral format el 1971 a Canet de Mar simbolitza la vida, la fertilitat, evoca la màgia de la natura i
defensa el bon ús del medi ambient. L'arbre com a punt de trobada, totèmic amagatall dels jocs
d'infantesa i creador de perfums. Tot plegat, en idíl·lica sintonia amb els valors que abanderen el Fòrum.
No és estrany, doncs, que aquest sigui un dels sis espectacles de carrer que s'hi faran cada dia (entre
dues i quatre funcions diàries) dels 141 que dura aquest esdeveniment de debats i entreteniments
diversos.
Element no urbà
Símbol de totes les religions i cultures, que va des de les tribus més remotes a les societats urbanes,
l'arbre es plantarà diàriament al Fòrum "com a element no urbà", apunta Joan Font, l'ànima i motor de
Comediants. Creixerà i evolucionarà amb el cicle de la vida a l'Auditori de Mar, l'amfiteatre petit del
Fòrum, ben a prop del mar, un espai amb un aforament per a dues mil persones, la meitat de les quals
podran asseure's a les grades. Joan Font va presentar ahir la maqueta i el muntatge a mig fer en un
polígon de la Llagosta. Una estructura que acabarà de completar-se a finals de mes a La Vinya, el
centre de creació de Comediants, a Canet de Mar. Per tant, no serà fins a mitjans d'abril que tota
l'estructura viatjarà fins a l'Auditori de Mar.
El primer pis de l'arbre o plataforma central és de forma circular, fa quatre metres i mig de diàmetre, i
estarà coronat per tres braços amb cinc plataformes de dos metres de diàmetre cadascuna. Sota la
plataforma central, les arrels de l'arbre estan construïdes per una sèrie de tubs de mides diferents i de
colors grocs i taronges. La dansa de les arrels simboliza, en el ric univers oníric de Comediants -que
aquesta vegada s'han inspirat en textos d'Ana María Matute-, la connexió del món subterrani amb la
superfície. I és que L'arbre de la memòria vol ser una al·legoria de la natura, on participaran set
personatges que en un moment de la representació es converteixen en màgics follets.
Ritual de la plantada
Joan Font explica que la idea de l'arbre va sorgir arran de l'espectacle que Comediants va muntar a La
Pedrera per rebre el nou mil·lenni. En aquesta mateixa línia, cada dia es convidarà una personalitat a
plantar un arbre en una mena de ritual en què "només haurà de portar l'aigua i la terra del seu país",
demana el comediant. "L'arbre el posem nosaltres". Alzines, oliveres... tot d'espècies mediterrànies que
aniran confegint un bosc que probablement es quedarà al recinte del Fòrum, "si no, el mourem a
propet", però la idea de fons és la de permanència de la natura.
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ROBERT RAMOS / Joan Font mostra la maqueta de L'arbre de la memòria.
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