Anib una participació de
públic inés que acceptable i un
nivell qualitaüu indiscutible, del
4 al 12 d'octubre s'ha celebrat a
Olol la 9a cdició del Fórum de
tcatre. Enguany ha eslat
dedicada al teatrc d'objcctes, un
genere que acull com a
protagonistes les mascares, cls
mobles, els titelles o les ombrcs.

Tobjectiu deis organitz.adors.
Son els resultáis el que interessa
al capdavall. Els resultats i la
satisíacció que es deriva de ser
coherenl amb una linia de treball
que s'esforija per ofcrir a cada
cdició un produete honest, serios
i conseqüenl amb interessos
d'ordre creatiu i de recerca.

EL CARTELL

Candi reaiiuat
a la presó
per Marcel Dalmau.

El cartell d'aquesta edició ha
estat encarregat a Mai-eel
Dalmau, artista, filósof i
diletant, empresonat per raons
que avui encara resten pcndents
de judici.
L'obra, elaborada a la scva
cel-la amb una obligada economia
de mitjans, compleix dues
funcions: anunciar la present
cdició i, en paraules de Xavier
Ruscallcda, director arti'stic del
Fórum, permetre cxpressar-se a
un creador privat de Ilibertat.
LA PERSPECTIVA
El Forum té el recolzament
del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, la
Diputado de Girona,
l'AJuntament d'Oloi i diverses
entitats de caire cultural.
Malgrat no estar concebut
com una activitat multitudinaria
ni com un esdeveniment festiu,
el piíblic -majorment j o v e - ha
decidit finalmenl integrar-se i
participar omplint sovint el
Tcatre Principal d'Olot, l'Oríeó
Popular i la sala del multiespai
del Central, Foment de les Arts,
llocs on s'han desenvolupat les
diferents activitats que han
conformal aquesta 9a edició.
Les xiíres, pero, no son
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ELS

coNTiNCUTS

Durant els vuit dies que ha
durat el Fórum, s'han combinat
les activitats mes diverses:
representacions ordináries i per
a estüdiants, seminaris, debats,
conferencies i cursets.
D'entre els espectacles
programats cal destacar els
adre^ats a cscolars, que van teñir
la participació deis centres
d'ensenyament de la ciutat. Les
representacions ofertes per -lordi
Bertrán -amb una antología que
ningú no dubta en qualificar de
poética- i per Bambalina
Titelles, amb un sorprenent i
emocionant Qidxoi, han estat
una exccMenl introducció per al
públic mes jove a! fascinant món
del litella. Igualment s'ha donal
un curset d'iniciació, a carree de
Jordi Bertrán, adre^at a monitors
d'esplai i enscnyants en general.
El teatrc de text ha estat
contemplat en aquest Fórum
mitjangant la inclusió en la
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programació de la vcrsió Iliure que
Caries Alfaro ha fcl. del Woycek de
Büchner per Moma Tcalre. El
traclament que la companyia
valenciana dona a Tobra presenta
elements diversos. Al costal de
Taportació musical i
cinematográfica a! context general
-elements enriquidors-, cal
contraposar-lii el que scns dubte és
un trcl empobridor del conlingut
de la peca en si: el doctor que
apareix a Tescena no és un esperit
cientiTic, sino mes avial un
sádic que amb injeccions
i píndoles transforma el
gran dolor universal de
Woycek en una malaltia
paranoica. Tot i aixo, el
públic que va assisür a la
represcntació la nil del
divendres 8 d'oclubre va
aplaudir Tespectacle amb
convicció.
En un altre ámbit,
ratUant els límits de Tenginy
i la meravclla, destaca el
muntatge d'Hugo & Inés, de
Perú, amb Le aventure di
ginocchiü. Imaginació i mes

imaginació nascuda de la
inlel-ligéncia i Tamor peí teatre.
D'aquest espcctacle es van
oferir representacions els dies 8 i
9 d'oclubre, una al Teatre
Principal i l'altra a!
Central/Fomenl de les Arts,
El mateix dia 9 d'oclubre, a
rOrfeó Popular Olotí,
presenlació de Taun Taun Show,
un excel-lenl treball del
grup

LA

Taun Taun
d'Euskadi, que combina la
música ácjazz, els contrallums i
rhumor. Bon teatre de tilelles.
Mes íred i conceptual, el
Ravenna Teatro d'ltália va oferir
els dics 10 i II d'octubre Un
petii irainí de Rossini, basal en la
música del célebre compositor.
Manipulació d'objectcs musicals,
referéncies biográfiques i Uums.
Juniament amb ells, el també
italiá Claudio Cinclli va oferir
One more Kiss, ai marc del
Central, Foment de les Arts.
Igualment és obligat
esmentar Max Vandervost i la
seva simfonia d'objeclcs
abandonáis, l'aproximació Iliure
al mitc de Carmen, de la
Fanfarra i rcspectacle de
Marduix titclles El garrofer de
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les tres tanmges. La magia de
Luis Boyano ha afegit un to
absolutament ecléclic a la
programació, sense oblidar
l'excel-lent terrari de Jordi
Rocosa, instal-lat al Firal
d'Olotdel 8 al 12 d'octubre i
mitjanyant el qual l'artista
posa a l"abasl una visió molt
particular del que pot
anomenar-sc la seva
«cosmoagoiiia» personal.
CONSOLIDACIÓ

De^prés d'un rodatge
de nou •anys, el Forum
ha esdevingut un camp
de debat i exposició
teatral que, per les
seves particularitats. está en
condicions d'oíerir ais
profcssionals un tcrreny de
ircball i experimentacic
veritablcmcnl obert i dins del
qual és factible presentar nous
continguts per a un art
perpctuament amenagat per la
mediocritat i Tesgotament,
Ha eslat una 9a edició amb
valors molt diversos i per aix5
mateix profundament
enriquidora. No es possible
obtenir determinades
comprensions del íet teatral si
no és mitjan<;ant una exposició
com la que es contempla durant
el Forum, i justament aquest és
el seu gran valor: la capaciíat de
ser un aparador rcgit per criteris
purament artístics.
FRANCESC PEREIRA
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