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El Fòrum potencia les nits 

Comença el Grec i les entrades de nit al recinte

Redacció

L'inici del festival Grec 2004 i la festa del solstici al recinte del Fòrum van donar ahir el tret de
sortida a l'oferta d'espectacles d'aquest estiu a la ciutat de Barcelona.
La versió anticapitalista d'Àlex Rigola de Santa Joana dels escorxadors va obrir el foc del Grec. El
festival d'estiu de Barcelona compta aquest any amb un cartell de luxe, aprofitant l'augment de la
inversió de l'any del Fòrum de les Cultures. El rei Lear i la presència de cantants com Khaled, Juliette
Gréco i Daniel Mercury són un bon exemple d'aquesta programació, així com el mateix espectacle de la
companyia de dansa de Mikhail Baryshnikov.

Paral·lelament a l'estrena al Teatre Grec, el recinte del Besòs del Fòrum celebrava també amb foc la
festa del solstici d'estiu, que servia per posar en marxa les entrades de nit. Aquesta modalitat d'entrada
al Fòrum preveu potenciar el públic de nit, una de les franges horàries amb menys afluència, fins ara.

La festa de foc i petards va servir de pròleg per a l'Orquestra Cimarrón, la primera que actua al nou
escenari sota la placa fotovoltaica. En la desfilada prèvia a la festa hi van participar els diversos grups
que actualment ja protagonitzen les cercaviles del Fòrum.

Una sala de ball, espai per a terrasses, una decoració més festiva del port de Sant Adrià i la possibilitat
de prendre copes intentarà atreure més públic jove durant la nit. El recinte continuarà tancant a mitjanit
els dies feiners, i a la una de la matinada les vigílies de festius. L'activitat organitzada, però, s'acabarà
una hora abans que tanqui el metro, per facilitar als visitants el retorn a casa en transport públic.

La Santa Joana dels escorxadors adaptada per Àlex Rigola va
inaugurar ahir el festival Grec
Francesc Melcion
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