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L'ESCENARI DE LA CITA DE LES CULTURES DE BARCELONA

El gran teatre del Fòrum

El recinte acollirà més de 350 espectacles procedents de 73 països

JORDI SUBIRANA / CRISTINA SAVALL

El recinte del Fòrum de les Cultures, situat a la confluència entre l'avinguda de Diagonal i la rambla de
Prim de Barcelona, albergarà entre el 8 de maig i el 26 de setembre més de 350 espectacles de l'ampli
ventall de disciplines que componen les arts escèniques. L'oferta contempla cabaret, circ, muntatges de
carrer, música, teatre i accions especials que giraran al voltant de la pau, la diversitat cultural i el
desenvolupament sostenible.
L'esdeveniment comptarà amb una àmplia presència internacional. En total, hi participaran artistes de
73 països, entre els quals sobresurten col.lectius no professionals, entre ells "gent marginal o fills
d'exiliats, que aportaran una mirada diferent de la realitat", destaca Pere Pinyol, director
d'espectacles del recinte, on bona part de les propostes es representaran entre 35 i 141 dies.

ACCIONS ESPORÀDIQUES
La Fura dels Baus. La companyia recorre el Mediterrani amb un vell vaixell, el Naumon, en què ofereix
espectacles de petit i gran format i exposicions. La tripulació està formada per actors mariners. Del 20 a
22 de juny.
Les Plasticiens Volants. El grup francès, que ja va participar en la cerimònia inaugural dels Jocs
Olímpics de Barcelona, aposta per un muntatge de carrer amb gegants. Presentarà La vuitena
meravella, una reflexió sobre els ports marítims. Del 20 al 26 de setembre.

CABARET DE DIA
Poetes, oradors, cantautors i músics són alguns dels artistes que passaran pel Moll Ronda, un espai
circular amb capacitat per a 525 persones. Vindran més de 30 professionals, la majoria
llatinoamericans. Destaquen els titelles de la companyia Marduix i el tango tradicional d'Elba Picó.

CABARET DE NIT
Aquest apartat reunirà les propostes més canalles i excèntriques del Fò- rum. Transformisme, concerts,
poesia i humor concentren una oferta que també transcorrerà al Moll Ronda. Alfonso Vilallonga, Ernesto
Collado i Quimet Pla s'alternaran com a presentadors i l'Orquestra Kalévala animarà les 141 vetllades.
Hi actuaran Sergo Buka, Jango Edwards, Jordi Bertran, Ángel Pavlovsky i Cecilia Rossetto, entre altres.

CIRC
Les Arts Sauts. Ola kala és una proposta d'acrobàcia aèria. El públic segueix l'actuació estirat en
còmodes gandules. Del 9 de maig al 5 de juny.
Monty & Cía. La formació catalana interpretarà Grottesco, una reflexió sobre la diversitat, la por i la
hipocresia en clau de clown. Del 15 de juny al 18 de juliol.
Circus Baobab. Un recorregut per la tradició guineana de percussió i dansa i l'art acrobàtic. Del 20
d'agost al 26 de setembre.

ESPECTACLES DIARIS
Moure el món. L'espectacle inaugural està concebut amb múltiples efectes especials per captar
l'atenció del públic les 141 nits que dura l'esdeveniment. Hansel Cereza i el coreògraf Alfons Flores
proposen una obra amb missatge: buscar ponts per al diàleg. Una esfera gegant, que simbolitza el món,
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sorgeix del mar. El caos es resol a través de les paraules i, així, arriba la pau que fa possible la
convivència.
El gegant dels 7 mars. Una espècie de llobarro amfibi articulat amb grues de 12 metres i 65 tones.
Aquesta és la proposta d'Escarlata Circus i La Machine: denunciar una cosa terrible, la degradació que
pateix el mar com a font de vida. Per fer-ho, han recorregut a una llegenda amb àliens, que es nodreix
de tècniques circenses i dansa acrobàtica.
L'arbre de la memòria. Comediants proposa una reflexió sobre la defensa del medi ambient amb un
arbre amb cordes i trapezis, on cada dia el representant d'una entitat ciutadana formula un desig i planta
una llavor.
Fantòtems. La crítica social arriba de la mà de Joan Baixas i les seves marionetes gegants. La zona
marítima acull singulars personatges que protagonitzen un joc de preguntes de difícil resposta.
Higroma. La companyia Sarruga sorprendrà amb els seus colossals insectes que animaran una
colorida cercavila. El relat està estructurat com un conte i busca denunciar l'agressió que pateix la
naturalesa.
Somnis en unes nits d'estiu. Aquest espectacle itinerant traça paròdies sobre la convivència
quotidiana. Els actors de Sèmola Teatre componen corrosives estampes sobre la vida familiar i social.

ESPECTACLES DE CARRER
Colorit, ritme i proximitat. Tot plegat arriba amb unes
fixos i recorreguts pel recinte. Companyies de França, M
Espanya garanteixen la diversitat.
Entre les formacions locals destaquen el Teatre d'Autòm
companyies de dansa Senza Tempo (del 21 de juliol al 
d'agost al 26 de setembre).
Del Vietnam prové la companyia de titelles Thang Long
l'Índia, el grup Jaipur Kawa Brass Band (24 de juliol al 2
26 de setembre).

Una imatge de la cercavila nocturna de la companyia
SèmolaTeatre.
Un esbós de L'arbre de la memòria, del grup
Comediants.
 CATALUNYA
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 30 propostes que es reparteixen entre espais
oçambic, l'Índia, el Vietnam, el Marroc, Mèxic i

ates (del 15 de juny al 18 de juliol) i les
23 d'agost) i Sol Picó i Los Deméndez (del 25

 Puppet Theatre (9 de maig al 14 de juny); de
6 d'agost), i de França, Oposito (del 9 de maig al



 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari        01/05/2004

Secció: Exit   Pàg: 58-59

MÚSICA
Un total de 198 artistes i 398 concerts. Aquestes espectaculars xifres són les que fa anar Jordi Turtós,
coordinador de l'àrea de música del Fòrum, que ha elaborat un programa que té com a principal
al.licient la diversitat. "Tant estilística com geogràfica", assegura.
Àfrica i Àsia. El Fòrum aposta per la multiculturalitat, per propostes musicals ètniques plenes de
compromís social. En aquesta línia comptarà, entre d'altres, amb la formació senegalesa Orchestra
Baobab (10 i 11 de maig), l'algerià Cheb Bilal (del 17 al 19 de maig), el grup del Sàhara Mariem Hassan
i Leyoad (del 9 al 14 de maig), el camerunès Richard Bona (12 de juliol) i col.lectiu indobritànic Susheela
Raman (del 13 al 15 de maig).
Amèrica. Dels Estats Units arribaran alguns dels noms amb més ganxo popular. L'oferta bascula entre
el rock literari d'Elliot Murphy (14 i 15 de juliol), la fusió de Keziah Jones (4 i 5 de juny) i el hip-hop de
Blackalicious (25 i 26 de juny). Així mateix han confirmat la seva presència el rocker argentí Fito Páez (9
i 10 de juny), el cantautor brasiler Gilberto Gil (14 i 15 de maig), la cantant folklòrica mexicana Lila
Downs (29 i 30 de juny i 1 de juliol) i el grup de son Muñequitos de Matanzas (13 de juliol).
Espanya. Els cantautors Luis Eduardo Aute (14 i 15 de juliol), Kiko Veneno (8 i 9 de setembre) i la fusió
mestissa de Macaco (9 de maig) encapçalen una nòmina de més de 50 músics en la qual destaca una
notable presència d'artistes flamencs. De fet, entre el 26 de juliol i l'1 d'agost s'organitzarà un cicle de
cante jondo en què prendran part Ginesa Ortega, Rancapino, El Pele, Agujetas, Capullo de Jérez i
Juana del Revuelo i Fiesta 3.000 Viviendas. De moment, l'organització no té la intenció de prescindir del
cantaor Farruquito, pendent de judici per haver fugit d'un accident de trànsit sense sócorrer el ferit, que
va morir. "Té un contracte firmat i la seva actuació dependrà del resultat del judici", explica Pinyol.
El pop d'autor d'Adrià Puntí (13 d'agost) i Marc Parrot (14 d'agost) encapçalen l'oferta catalana.
Europa. Oferta eclèctica entre les quals se citen l'històric folk-rock del grup britànic Incredible String
Band (del 20 al 22 de maig), la cançó napolitana de Pietra Montecorvino (del 2 al 4 de juliol) i el so
magribí dels francesos Orchestre Nationale de Barbés (6 i 7 d'agost).
TEATRE
Els problemes socials constitueixen l'eix de la majoria d'obres que es presentaran al recinte.
Companyies d'Espanya, el Brasil, l'Argentina, Israel i Rússia interpretaran muntatges de petit format dels
quals, en molts casos, s'oferiran fins a quatre actuacions diàries. En un intent d'ajudar a la integració
social, l'organització dóna la paraula a diferents col.lectius marginals. Per exemple, les recluses de la
presó de Yeserías, a Madrid, presentaran l'espectacle Libertas, libertatis entre el 16 de juny i el 22 de
juliol.

OPINIÓ // APUNT

Una oferta aclaparadora

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
Periodista i crític
Espanta. Els més de 350 grups, artistes i companyies que actuaran dins del recinte del Fòrum de les
Cultures més els 141 espectacles del Fòrum-Ciutat conformen una oferta aclaparadora. Encara ens falta
veure el resultat artístic, però a priori hi ha moltes produccions que tenen un gran atractiu. La gran
incògnita és com reaccionaran els ciutadans davant el que s'acosta, si entraran o no per veure un
espectacle concret o passejaran pel recinte, frankfurt en mà, per veure una mica d'aquí i una mica d'allà;
això és el que temen alguns dels artistes que hi participaran.
L'oferta lúdica comprèn tot el ventall de les arts escèniques i deixa clar que aquest no serà un festival a
l'ús. Encara que estranya bastant l'escassa atenció al cine en un fòrum que es pretén que sigui de
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diàleg.
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