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El recinte del Besòs dobla l'aposta 

• Els diàlegs i els espectacles a la ciutat reduiran el ritme frenètic dels primers mesos A l'estiu,
guanyaran protagonisme les noves instal.lacions, que encara no han registrat aglomeracions

EDWIN WINKELS

És llarg, molt llarg. El Fòrum travessa demà el seu equador i moltes persones, sobretot la gent de
l'organització, deuen anar traient un pam de llengua del gran esforç que han hagut de fer durant la
primera meitat dels 141 dies de diversitat, sostenibilitat i pau.

Un esforç per no perdre's en el gegantí laberint d'esdeveniments, diàlegs i exposicions; per connectar
amb el públic, que fins i tot amb l'entrada comprada s'ha mostrat reticent a acostar-se al recinte; per
arreglar els errors de primera hora; per aguantar crítiques, bromes i baixes, i, de passada, per encarar el
que queda, la segona meitat. Potser és més còmode ara, en ple estiu, quan el protagonisme recaurà
gairebé en exclusiva al recinte del Besòs, necessitat de molt més públic.

A >> Necessitat d'aconseguir un ple al mes d'agost
Un dia abans de la inauguració, el que predominava entre els organitzadors era la preocupació sobre
les aglomeracions al recinte del Fòrum, després de l'èxit de les jornades de portes obertes. En 70 dies,
aquesta por no s'ha justificat mai. Ara, es parla de la qualitat de l'esdeveniment, ja no de la quantitat,
perquè amb el pas del temps les xifres de visitants es van allunyant de la previsió de cinc milions.
Després de les baixes xifres de les primeres setmanes, adornades a més amb la presència de milers
d'escolars, l'organització va presentar les seves previsions en una escala. Un primer mes amb 125.000
assistents per setmana, el segon amb 150.000 i el tercer, aquest mes de juliol, amb un gran salt cap als
250.000. Així es van poder acostar bastant a les previsions al maig i al juny, en què es van quedar a
gairebé un 90%, però l'arrencada del juliol ha estat, amb 153.000 la primera setmana, només un 61%
del previst.

Segurament, al final de la cita de les cultures, la gran pregunta serà per què no s'ha pogut connectar
prou amb la gent. I això que no han reparat en esforços per aconseguir- ho. El Fòrum s'ha anat adaptant
a les circumstàncies i almenys ha mostrat ser més dinàmic que estàtic. La discussió sobre els entrepans
i la reentrada es va tancar en una setmana, l'entrada nocturna es va fer esperar una mica més i dins del
recinte s'hi han anat introduint nombrosos canvis per maquillar-li la cara a l'immens lloc. Falta veure si a
l'agost finalment s'omplirà.

B >> La indiscutible qualitat de la paraula en els diàlegs
La gran qualitat del Fòrum ha estat la paraula. Els 30 diàlegs que s'han celebrat fins ara han aconseguit
reunir ponents i interessats de gairebé tot el món (hi ha hagut 34.961 participants procedents de 173
països, encara que el 75% ha vingut d'Espanya, molts dels quals eren estudiants) i han aportat una gran
riquesa de propostes, promeses, accions i fòrums en àmbits tan diferents com la meteorologia i les
religions, el turisme i la pau, l'esport i els mitjans de comunicació.

També aquí ha costat animar el públic en general i s'han produït algunes baixes importants de ponents
previstos, però els interessats o implicats en cada diàleg han trobat pràcticament tot el que volien. En el
que queda de juliol i tot el mes d'agost es baixarà lleugerament el ritme trepidant que porten els diàlegs
fins ara. Encara falta que se celebrin alguns diàlegs complets, com Algunes veus no escoltades i La
ciutat, entorn de convivència, a més d'alguns capítols importants de diàlegs que ja han començat al llarg
de les primeres setmanes d'aquest mes de juliol.
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Després de l'èxit del Parlament de les Religions, en ple mes d'agost el Fòrum acollirà el seu segon gran
diàleg de masses: el Festival Mundial de la Joventut, un esdeveniment en el qual s'espera la participació
d'aproximadament 10.000 joves de diferents associacions juvenils d'arreu del món. Per poder albergar
aquesta allau de gent, s'ha aixecat al llarg de tot el litoral barceloní un immens campament de tendes
militars.

C >> Hi haurà menys música i teatre a la ciutat
Igual que els diàlegs, el Fòrum Ciutat també s'alentirà una mica a l'estiu. Ja s'han inaugurat totes les
exposicions, que, això sí, seguiran obertes fins al setembre i algunes fins i tot fins a l'octubre. El nombre
de visitants de la vintena d'exposicions a la ciutat ja s'acosta als 400.000, xifra que ha impulsat els
organitzadors a felicitar-se per haver "popularitzat" la cultura.

En l'aspecte musical ja han actuat pràcticament totes les grans estrelles de les quals es van englobar
concerts dins del Fòrum. Després de Rostropóvitx, Sting, Lenny Kravitz, Norah Jones, Bob Dylan, Alicia
Keys i BB King, només falta que vingui Alejandro Sanz, el dia 7 de setembre al Palau Sant Jordi, a més
d'algunes actuacions més modestes emmarcades en el festival Grec.

Pel que fa al vessant teatral, que va arrencar amb l'Homenatge a Catalunya, va tenir gran èxit Santa
Joana dels Escorxadors i encara es pot veure el Rei Lear de Calixto Bieito. Encara falta que s'estrenin
obres de Peter Brook, la setmana que ve, i, al mes de setembre, de Joan Ollé (La plaça del diamant) i
de Núria Espert (La Celestina). Els espectacles en recintes tancats han atret poc més de 200.000
espectadors. El que ja no queda són grans cites obertes com va ser la Carnabalona de Carlinhos Brown
i el Festival del Mar.
Grades plenes L'espectacle Gegant dels set
mars, ahir al Fòrum.
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