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LA MOSTRA PASSA AVUI UN CRUCIAL EXAMEN DE REVÀLIDA >> FÒRUM
2004 // CRÒNICA DE LA JORNADA

El Fòrum se la juga després de l'apoteosi brasilera 

• El recinte obté una vistosa activitat malgrat la competència de Carlinhos

CARLES COLS

Amb el passeig de Gràcia i els carrers adjacents en estat de col.lapse absolut (l'hip- nòtic poder de
convoca- tòria de Carlinhos Brown hauria de ser algun dia analitzat per experts de totes les disciplines),
el Fòrum va aconseguir ahir, tot i aquesta duríssima competència, un vistós i saludable aspecte
d'activitat, no frenètica encara però sí suficient per començar a oblidar el penós dia d'estrena. El dia D
és avui. No només la previsió meteorològica és immillorable, sinó que a més, amb l'estranya tarda que
va viure el centre de la ciutat (l'alcalde Joan Clos ballava alegre a bord de la carrossa mentre cues
quilomètriques de vehicles arribaven ni més ni menys que a la Meridiana), pot ser que la cita del 2004
hagi rentat la seva malparada imatge (llegeixin bocatagate i altres errors) gràcies a l'irreprotxable
Carlinhos i agafi per fi velocitat de creuer.

Carlinhos, el nou Hamelín
A la mateixa hora que unes 400.000 persones --això va calcular una desbordada Guàrdia Urbana--
literalment ocultaven tot l'asfalt i rajoles del passeig de Gràcia, el recinte del 2004 mostrava unes
constants vitals més pròpies d'una recuperació que d'una caiguda en coma profund. Millor que no es
pronostiqui per a avui un ple absolut. Els organitzadors del Fòrum van arribar a justificar la fluixa
arrencada de diumenge passat amb el fet que abans de la inauguració van alertar massa vegades que,
poques hores després, potser haurien de tancar portes. No és cap secret, però, que avui confien que,
com si es tractés d'un percussionista d'Hamelín, el brasiler desperti la curiositat de molts barcelonins
que havien optat per girar l'esquena al Fòrum.

A l'espera de la crucial jornada d'avui, la d'ahir va ser una sessió d'interessants lliçons. La polèmica dels
entrepans va demostrar haver estat totalment innecessària, encara que Pasqual Maragall sostingui que
ha estat publicitat de gorra. El recinte no va degenerar en cap berenador, com temia l'organització. Va
ser fins i tot difícil trobar, per a una de les fotos de la jornada, algun visitant en ple dinar portat de casa.

Sortir i tornar a entrar --es va poder comprovar-- tampoc comportava cap mena de problema logístic.

Com que els entrepans i els filtres de les portes no van ser notícia, la normalitat, per inesperada, va ser
la sorpresa. Fins i tot és possible començar a intuir la resposta a la pregunta del milió: ¿què és el
Fòrum?
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Exposicions en letargia
Les exposicions principals corren sorts diverses. Els guerrers de Xian sempre tenen la seva petita cua,
que gairebé exerceix de ganxo per a altres visitants. Veus i Cantonades, en canvi, segueixen encara en
una inquietant letargia. No és cap problema. Amb una ocupació raonable, el recinte del 2004 va
destacar ahir per la vida dels espais de petit i mitjà format, per les 200 persones que ahir s'amuntegaven
al costat dels indis d'Apostrohe 99 (captivadors), el mig miler que una estona abans disfrutava amb
Esclat Gospel Singers, les desenes que es relaxaven mentre als diferents racons de la khaima i, a tota
hora, per al públic de la zona de jocs, sens dubte un dels llocs que, encara que per una porta imprevista,
permeten conèixer més bé de què va el Fòrum. No en va és allà on, amb una tauler pel mig o un joc
portat d'un altre punt del planeta, els visitants resolen conflictes de forma amigable.
Això era ahir. Avui és quan el Fòrum se la juga.

La rua, a la cruïlla amb el Passeig de Gràcia.
Ferran Nadeu
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