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Pa i Fòrum

Juan Carlos Olivares

Existeix un lloc on el cel sigui més blau, l'aigua més clara, l'aire més lleuger? Algú pot imaginar-se un
lloc on els colors siguin més brillants, la pols no embruti la pell, la música mai descansi, les places portin
el pas per totxos pintats, els edificis surin sota un mantell d'aigua, els talismans es deixin gronxar per la
boira, nenúfars gegants tanquin els seus pètals amb l'acabament del dia, monstres marins emergeixin
com colossos entre les ones i criatures extraordinàries -d'aspecte, volum i forma- es passegin
tranquil·les entre homes i dones voladors.
Frank L. Baum diria: "Aquest és el meu país d'Oz, el de la Ciutat Maragda, el camí de totxos grocs i els
Munchkins, allà, molt amunt, sobre l'arc iris del cel de Kansas". Un barceloní assabentat (funcionari o
voluntari) contestaria amb el to assossegat però ferm de l'absoluta correcció política: "Si em permet que
l'ajudi i el tregui del seu error, l'informo que és millor que s'encamini en direcció Besòs, passi el centre
comercial de les Glòries, passi el centre comercial de Diagonal Mar i allà, al final, sobre l'horitzó de la
central tèrmica i el Mediterrani formigonat trobarà el paisatge que busca: el recinte del Fòrum Barcelona
2004".
CULTURA EN XAUXA
Ara que gairebé s'ha aïllat la incògnita del programa de festejos del Fòrum, es comencen a perfilar
algunes de les possibles pautes d'aquest país de Xauxa de la cultura que s'estendrà sobre més de 14
hectàrees. La suma d'activitats teatrals i d'entreteniment preparades per l'organització busca sobretot
crear una atmosfera irreal, irrefrenable, lúdica, creada exclusivament per satisfer els sentits de milions
de visitants. Per uns mesos s'intentarà reconstruir d'una manera conscientment artificial un espai de
convivència.
La gran plaça del Fòrum i els seus espectacles s'han dissenyat per importar i recrear des d'una mirada
opulenta, organitzada i interventora experiències espontànies reals com l'univers humà de la plaça
Jemaa-el-Fna de Marràqueix; el reducte posthippie dels mercadillos que envaeixen la segona línia de la
platja de Goa; la nostàlgia participativa del campus de Berkeley; o el civilitzat fair-play dels festivals a
l'aire lliure de Central Park. Però la mil·limètrica organització de l'espai -també visual- i la lògica
pretensió dels organitzadors de mantenir alta la bombolla de felicitat del recinte allunyen el Fòrum dels
seus possibles models del món real per transformar-se en una versió sofisticada dels parcs temàtics i
els seus programes d'animació. L'objectiu és provocar un controlat esglai, satisfer el públic amb forts
impactes visuals, amb accions que ompliran per uns minuts el seu temps amb fantasies a la carta.
El missatge serà més multicultural i avantguardista, i la seva translació artística més lliure i imaginativa,
més atenta a les individualitats creatives de les companyies invitades, però la idea de fons és tan
perversa com el País de les Joguines de Pinotxo: una fira constant en la qual només s'ha de pensar a
divertir-se. Tot està disposat perquè cada minut de l'experiència sigui un chute d'hedonisme. En aquest
estat de gràcia és difícil inculcar un altre pensament que el de la satisfacció immediata, un concepte,
d'altra banda, exclusivament occidental.
Entre la cavalcada de l'Expo de Sevilla de Comediants i la de Disney als seus parcs clònics hi ha una
distància abismal en estètica i gosadia conceptual i crítica, però estan pensats per complir la mateixa
funció: transformar el pasteuritzat espai públic d'un recinte vedat en un escenari rodador d'efímera vida.
Al Fòrum aquesta comesa estarà en mans de Sarruga i Sèmola Teatre, responsables de cercaviles
diürnes i nocturnes. I més: Comediants faran créixer L'arbre de la memòria, els trapezistes del Circ les
Arts Sauts volaran en la seva carpa especial, La Machine i Escarlata Circus faran sorgir de les aigües el
colossal monstre Autairc per doldre's dels mals del mar i Joan Baixas repartirà els seus Fantòtems. I així
tota una colorista fauna de criatures estranyes s'apropiarà de l'espai per fer-nos creure que vivim en una
fantasia il·lustrada, a la terra perseguida per Candide, tot i que, en realitat, sigui una altra de les
obscures metàfores socials de Jonathan Swift a Viatges de Gulliver.
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MONOCULTIUS
El punt dèbil del programa del Fòrum és la seva insignificant empatia amb l'extraordinària varietat
cultural de la Terra. El multiculturalisme és una atracció més, un concepte temàtic. Algú carregat de
mala intenció podria comparar la bigarrada oferta multicultural del Fòrum amb una versió fastuosa de les
illes geogràfiques de Port Aventura i els seus espectacles exòtics. Més clara és la comparació amb
l'extravagància opulenta, però abstreta, de la Millennium Dom construïda per Richard Rodgers a la vora
del Tàmesi. El major espai cobert mai construït, refugi per a un festival de sensacions sobre un futur
perfecte. Ara, als quatre anys de la seva inauguració, és l'exemple de la debilitat de la seva propaganda.
L'únic debat que genera és si l'enderroquen o no.
Els dubtes inicials, els vaivens organitzatius, la confiança cega en el poder del talonari han aigualit una
oportunitat única perquè el Fòrum aportés una perspectiva innovadora i integradora de la creació
artística. Per compensar, la desfilada de tòtems internacionals és espectacular: Robert Lepage, Robert
Wilson, Peter Sellars, Peter Brook, The Whooster Group amb el seu soci William Dafoe. No menys
brillant és la representació local: Ramon Simó, La Fura dels Baus, Roger Bernat, Sergi Belbel, Àlex
Rigola, Josep Galindo, Calixto Bieito, Joan Ollé o Lluís Pasqual.
Tots i cada un amb grans projectes que farien salivar qualsevol bon aficionat a les arts escèniques. Un
autèntic i gustós empatx de teatre de primera divisió que compondrà un rutilant paisatge de nits
d'estrena i titulars de premsa. Però aquest era l'objectiu del Fòrum? En quin calaix d'objectes perduts ha
quedat la interacció, la contaminació, la trobada entre cultures, la tensió creativa, la humilitat de
descobrir que existeixen infinites maneres d'expressar-se en un escenari mai albirades per aquesta
excel·lent nòmina occidental?
És possible que el projecte de Robert Wilson d'estructurar dramàticament el poema èpic indonesi de
Sureq Galigo s'aproximi als postulats conceptuals del Fòrum. El caràcter fundacional d'aquests textos, la
seva impressionant cosmografia, i la seva col·laboració amb 50 artistes indonesis (actors, cantants,
ballarins, mestres de les arts marcials) prova i practica aquesta mirada universal a través de
l'espectacularitat d'una tradició ignota. Però queda una lleugera ombra de benintencionat
neocolonialisme.
Més contingut té el muntatge que Josep Galindo prepara sobre l'Homenatge a Catalunya d'Orwell -
sobretot per la diferència que emana de la mirada llunyana de l'autor sobre l'Espanya de 1936-, o la idea
que regeix el teatre-debat que Peter Sellars posa en pràctica amb Los hijos de Hércules, d'Eurípides.
L'exili, la immigració, no solament es refan com a material escènic, l'important és la connexió real amb la
representació. Un teatre que se serveix del públic perquè aquest marqui la frontera del conflicte i la
reflexió. L'espectador com a responsable últim del missatge.
Un espectacle en minoria. No és fàcil sortir-se del camí més transitat, no és fàcil posar en perill cinc
milions d'entrades. L'experiment i l'anonimat no té cabuda en un muntatge colossal la màxima prioritat
del qual és ser un èxit massiu i popular. Hi ha més Fòrum en un projecte com el Super-Rawal que va
impulsar Marc Martínez que a la brillant Celestina que estrenarà Lepage. El Fòrum ha optat per
l'acumulació i ha renunciat a la comunicació. La primera cosa se soluciona amb diners, contactes i una
bona organització de l'agenda; la segona requereix un esforç més gran en temps, previsió, debat,
coneixements i recerca pels racons de l'art i els seus amagats protagonistes. Possibilitats que no es
troben al mercat sinó solament a la imaginació de qui vulgui veure, comprendre i compartir.
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Peter Brook serà un dels protagonistes dels espectacles 
que s'oferiran durant el Fòrum 2004.
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