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141 espectacles per a 141 dies de Fòrum

ÀMPLIA OFERTA DE MÚSICA, TEATRE I DANSA

Marta Porter

Els teatres, auditoris i altres equipaments culturals proposen variats espectacles entre maig
i setembre
E l 9 de maig arrenca el Fòrum de les Cultures, i s'hi sumen la música, el teatre, la dansa i les
accions de carrer. 141 espectacles per a 141 dies de Fòrum.

Durant cinc mesos els teatres, auditoris, sales de concerts, palaus d'esports i espais a l'aire lliure de la
ciutat obriran les portes per acollir el festival Fòrum-Ciutat, 141 espectacles vinguts d'arreu del món per
mostrar "la cultura de la pau, de la sostenibilitat, de la identitat i de la diferència", segons els va
presentar Ferran Mascarell, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
El violoncel·lista Mstislav Rostropóvitx inaugurarà el certamen el 14 de maig dirigint el Rèquiem de
guerra de Benjamin Britten, una obra que precisament posa l'accent en els horrors de les guerres i que
vol ser paradigma d'aquesta idea d'encomanar l'esperit de convivència entre pobles i cultures que
proposa el Fòrum 2004. I és, que segons Mascarell, "el Fòrum el que pretén és recollir idees, reflexions i
creacions amb la ingènua voluntat de construir un món millor". Segons el regidor, les úniques condicions
que va posar a Borja Sitjà quan el va designar director del festival van ser que la programació fos
coherent i tingués en compte els diferents espais culturals de la ciutat, que els espectacles tinguessin un
punt d'excepcionalitat i que expressin un món sense fronteres. Mascarell també va voler deixar clar que
"la política cultural democràtica té a veure amb posar a disposició de la gent el poder escollir entre
diferents propostes i amb el fet de permetre als creadors fer les seves propostes". "Em sembla que hem
aconseguit fer realitat aquesta proposta política".
Per Borja Sitjà l'esdeveniment "ha d'obrir un espai als artistes perquè participin en aquest diàleg que és
el Fòrum i ho han de fer amb el que saben fer, l'art".
El Fòrum-Ciutat engloba diferents certamens ja habituals de la programació barcelonina, com són el
Festival Grec, alguns concerts dels festivals Sónar i LEM i allarga les programacions d'auditoris i teatres.
El Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música Catalana, el Poble Espanyol, el Teatre Grec, el Teatre
Nacional de Catalunya, l'Auditori, el Mercat de les Flors, el Teatre Lliure, el Romea, les sales Apolo i
Bikini i el Palau Sant Jordi acolliran els espectacles del certamen, que té un pressupost global de 16
milions d'euros i que ha coproduït 61 muntatges.
Pel Sitjà, hi ha cinc espectacles que marquen les línies generals d'aquest festival: el Rèquiem de guerra
de Britten; el Carnaval de Salvador de Bahia, que, amb el músic brasiler Carlinhos Brown al capdavant,
preveu fer una desfilada multicolor gratuïta amb 150 artistes; el nou espectacle de genets i cavalls del
Théâtre Zingaro que dirigeix Bartabás; en teatre, l'Homenatge a Catalunya de George Orwell; i
l'espectacle de dansa que presenta Pina Bausch.
Altres cites destacades són els concerts de Sting, Keith Jarrett, Bob Dylan, Phil Collins, BB King, Alicia
Keys, Lenny Kravitz, Estopa, Alejandro Sanz, Norah Jones, Juliette Gréco, Cesária Évora, Henri
Salvador, Khaled, el ballarí Mikhail Baryshnikov dirigit pel marionetista Rezo Gabriadze, tres espectacles
dedicats a Pablo Neruda -Canto general, amb música de Mikis Theodorakis; un concert amb Víctor
Manuel, Serrat, Sabina, Ana Belén, Pedro Guerra, Miguel Bosé, Poveda, Morente, Amigo, Dulce Pontes
i altres; i un recital poètic de Fermí Reixach-. En l'apartat de clàssica destaca el concert que dirigirà
Daniel Barenboim amb la formació israeliano-palestina East-West Diwan, i en electrònica la participació
de l'OBC en el Sónar en un concert amb hackers en directe.
Un espectacle curiós és el que Xavier Maristany ha titulat com El Fil Harmònic, una cercavila per la
Rambla amb una banda de 3.000 músics de metall per acabar amb un concert de sirenes i campanes a
càrrec dels vaixells del port.



Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari 17/04/2004

Secció: Cultura i Espectacles         Pàg: 42

La Compañía Nacional de Danza que dirigeix Nacho Duato estrenarà Herrumbre, un treball de reflexió
sobre la tortura. En teatre destaca un Calígula dirigit per Ramon Simó, una adaptació de Tennessee
Williams del dramaturg Frank Castorf, un Rei Lear de Calixt Bieito i la presència de directors com Bob
Wilson, Peter Sellars, Peter Brook, Mario Gas i Àlex Rigola, entre molts altres.

Descomptes en els espectacles
>> Per a tots els espectacles que ahir es van presentar i que es faran dins del marc del Fòrum-Ciutat cal
adquirir l'entrada corresponent, a preu de mercat, amb els descomptes propis de cada teatre o auditori,
independent dels passis o abonaments per dies que donen accés al recinte del Fòrum.
Amb tot, Borja Sitjà va confirmar ahir que aquelles persones que hagin adquirit un passi personalitzat
tindran un 20% de descompte en molts dels espectacles del Fòrum-Ciutat.
FERRAN Mascarell i Borja Sitjà van presentar ahir tots els espectacles del Fòrum-Ciutat acompanyats
dels directors dels espais.
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