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El Fòrum obre l'estiu amb una simbòlica festa al voltant del foc 

• Una rua de diversos grups artístics i un espectacle pirotècnic van destacar en la celebració

XAVIER HOSTE

Amb un breu i singular acte de culte al foc purificador i un festival de música, ball i folklore, el reflex de la
diversitat, el Fòrum va donar ahir a la nit la seva particular entrada a l'estiu, que va mirar d'adornar com
si es tractés d'una revetlla popular. Va ser un nou intent de connectar, per Sant Joan, amb un públic fins
ara distant amb la proposta cultural i lúdica del recinte, i al qual es pretén atraure amb els canvis en
aquests dos pròxims mesos.

Després de la celebració de l'espectacle Moure el món, just al límit en què el sol es desdibuixava a
l'horitzó, la celebració va començar amb una rua multiètnica, formada pels diversos grups que actuen al
recinte, amb una cercavila pel moll dels Miradors i el de la Pau, al port de Sant Adrià. La celebració va
culminar sota la placa fotovoltaica, lloc en què a les onze de la nit es va encendre una simbòlica foguera
per celebrar l'arribada de l'estiu.

Estrena del tiquet nocturn
Hi van actuar els grups Le Zaka, de Burkina Faso; Moleque da Rua, del Brasil; Circus Akal, d'Etiòpia;
Acròbates Oulad i Gnawas d'Agadir, del Marroc; Anibal i Jhalak, de l'Índia; i El General Bum-bum i Las
Reinas, de Catalunya. Tots els grups es van concentrar al voltant de la foguera, on van interpretar
música de percussió. Un cop es va encendre la foguera es va iniciar el ball A prop del mar amb
l'actuació de l'Orquestra Cimarrón. A prop de la una de la matinada, la cerimònia va finalitzar amb un
castell de focs artificials.

La festa del solstici d'estiu es va fer coincidir amb la posada en marxa de les entrades de nit, en què
l'organització té dipositades les màximes esperances. L'objectiu és guanyar l'interès del públic més jove,
amb preus que oscil.len entre els 9 i els 15 euros, segons el dia i l'edat. Malgrat que la venda el primer
dia va registrar una animació escassa i no hi va haver cues, l'entrada nocturna permetrà accedir al
recinte a partir de les 20.30 hores, assistir a les exposicions i als espectacles, com Moure el món, i
disfrutar de la nova oferta d'oci que, com a impuls, el Fòrum proposa a la zona del port esportiu.

Gran animació
El bon ambient i la notable afluència de públic van marcar al final la celebració, que va permetre
contemplar una imatge insòlita fins aleshores al recinte: les immenses escales que baixen del mirador
de la placa fotovoltaica completament plenes de gom a gom. En el color i l'ambientació que va lluir el
recinte també hi va intervenir l'organització, que va voler repartir entrades entre els prop de 2.500
treballadors del Fòrum, perquè hi poguessin assistir amb els seus familiars. Fins al moment, els
empleats han tingut dret a disposar d'un nombre limitat d'entrades.

L'acte va acabar tenyit dels trets festivalers, marcats per les bones intencions. Va ser un tímid assaig del
que el Fòrum es proposa per als mesos decisius: convertir el recinte en una referència nocturna per als
joves, amb tres noves terrasses, una zona de ball i música fins a la una de la matinada, susceptible que
s'ampliï a una hora més. El camí per poder-ho aconseguir es preveu complex. Enorme i desangelat, el
recinte ha de canviar molt per atraure un públic jove que per disfrutar de la nit té altres ofertes atractives
a la ciutat.
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Atmosfera de pacifisme
L'ambient festiu de la nit va infondre dosis d'optimisme als organitzadors, que consideren que l'entrada
de l'estiu "ha de ser un punt d'inflexió, perquè s'utilitzin el més d'un milió d'entrades venudes". De
moment, la direcció s'acontenta amb la bona marxa dels diàlegs, en una jornada que ahir va tenir un
clima de reivindicació de la pau. Al voltant d'un dels eixos temàtics de l'esdeveniment, els debats del
diàleg Cap a un món sense violència van mirar de divulgar els problemes de diversos conflictes
internacionals. El compromís de les ponències es va manifestar quan alguns dels ponents van
denunciar l'escalada armamentística dels Estats Units, amb xifres que constaten l'augment de la
despesa en investigació i desenvolupament d'armes nuclears.

Un moment de la rua, amb carros i monstres.
Álvaro Monge
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