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El centre d'estudis que dirigeix Jordi Font pretén impulsar d'una universitat de les arts que
abraci l'àmbit català

L'Institut del Teatre i el Lliure promouen un festival de text

Marta Monedero

Mort el Festival de Teatre de Sitges, cal buscar altres sortides. Atesa la lentitud amb què es mou
la conselleria de Cultura, l'Institut del Teatre i el Lliure han tingut temps de perfilar un festival de
text, de caràcter biennal, que se celebraria els anys que no hi hagués Festival de Titelles.

La nova proposta ja tenia sentit dins de l'extint Sitges Teatre Internacional, encara que aquest no
s'acabés fent a la localitat del Garraf. Com que no s'hi farà, el festival de text, molt pensat de cara a la
professió -amb tallers i lectures dramatitzades-, s'ubicaria entre l'Institut i el Lliure per ser un punt de
trobada d'allò que es cou en la dramatúrgia contemporània.
El director de l'Institut del Teatre, Jordi Font, deia ahir que "aquest és un forat nou, només hi ha una
iniciativa semblant a Alemanya i ells donen preferència a la llengua alemanya". En canvi, el festival de
text vol agrupar l'autoria europea en general. "Ja tenim contactes amb la Schabühne de Berlín i el Royal
Court de Londres", entre altres centres. A més, aquesta és una via per motivar les primeres passes dels
alumnes de l'Institut que trien l'especialitat de dramatúrgia.
El responsable del Festival de Teatre Visual i de Titelles, Víctor Molina, entén que així també es podria
potenciar "un espai no del tot explotat com és el teatre radiofònic". No deixa de ser curiós que en un
país com Catalunya, on els diaris dediquen molt espai al teatre, el nivell de publicació de textos sigui
dels més baixos d'Europa. Molina veu justet que el festival es pugui celebrar aquest any, "parlem del
2007". De tota manera, la mare dels ous és que el festival s'encaixi en una política general per a les arts
escèniques.
En l'àmbit docent i prenent com a referència el model austríac, l'Institut del Teatre proposa ampliar les
regles del joc. Sumar esforços. Aixoplugar centres com l'Escola Superior de Música de Catalunya
(Esmuc), l'escola de cinema Escac, els estudis universitaris de Belles Arts (tant el de la UB i el projecte
que té l'Escola Massana amb la UAB) i el mateix Institut del Teatre per constituir la Universitat de les
Arts. Un ens que "no caldria centralitzar", però sí aprofitar que s'interconnectessin els departaments, que
"el coneixement fos transversal al conjunt de les escoles superiors d'ensenyaments artístics".
Perquè això s'arribi a concretar, cal que el ministeri d'Educació "doni el pas següent a la LOGSE", una
iniciativa que el govern central "s'ha compromès a dur a terme en aquesta legislatura". Això seria a nivell
estatal. Queden, però, dos marcs més de regulació. A curt termini es preveu que la Diputació faci un
progressiu traspàs de poders cap a la Generalitat, "pensem que a través d'un consorci", apunta Font.
Per últim, i en el marc europeu, caldrà adequar-se a la normativa de Bolonya sobre estudis artístics, que
es concretarà al 2010. Mentre Font exposava en quin punt està l'Institut, a pocs metres es demolia el
bloc de cases de la plaça Margarida Xirgu, un espai on es farà un nou edifici, en el qual Font voldria
encabir-hi el Museu de les Arts Escèniques, que ara guarda l'Institut.
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EL COMENTARI

Sitges, una mort induïda

Francesc Massip

La decisió d'interrompre sine die el Festival de Sitges posa sobre la taula, una vegada més,
l'estrambòtica manera de fer que s'ha instal·lat en la política cultural, i particularment teatral, d'ençà del
cloquejat canvi, que en el territori de les arts escèniques s'està mostrant tan pusil·lànime. Consti que
sempre m'ha semblat que el Sitges Teatre Internacional era rebut amb escàs interès pels seus més
directes beneficiaris: la població sitgetana.
Contràriament al que ha dit ara l'alcalde de la Blanca Subur -excuses de mal pagador-, és Sitges que,
en major o menor grau, ha donat l'esquena al Festival, que mai no ha acabat de quallar en aquest bell
paratge abocat al turisme, la platja i la botiga. Atenta sobretot a la rendibilitat hotelera i de restauració,
l'administració sitgetana sempre s'ha mirat l'esdeveniment amb indiferència i, darrerament, fins i tot amb
recel. Una cosa porta a l'altra i en el fons mai no s'ha obtingut l'empenta ni la complicitat político-social
que calen per sostenir i projectar un esdeveniment com aquest, que mai no ha volgut limitar-se a ser un
mer aparador on remullar la necessitat d'oci d'habitants i visitants, i sempre ha aspirat, amb més o
menys fortuna, a formular la dimensió de centre neuràlgic de la promoció i exposició del teatre
contemporani.
L'Ajuntament, després de mantenir-lo per inèrcia durant els últims anys, finalment s'adona que li surt
més a compte renunciar al més veterà dels certàmens teatrals del país a canvi, potser, d'un futur "parc
temàtic" de les arts al servei del bon profit. L'estratègia ha estat inexorable: progressivament s'ha anat
jugulant el Festival, reduint els espais disponibles, sotmetent-lo a la invisibilitat i conreant el clima de
rebuig que ha acabat com era previsible: desconnectant el malalt terminal de la respiració assistida. Cal
instar, però, els responsables públics de la cultura a trobar aviat un nou candidat a acollir l'únic espai
internacional de producció i exhibició contemporània que teníem al país. Perquè no podem deixar
perdre una plataforma creativa de l'ambició artística de l'STI, que tants estímuls teatrals ha generat i que
ha catapultat molts dels creadors que han esdevingut decisius en el panorama escènic actual.

Una excavadora recull la runa de l’edifici de vivendes enderrocat de la plaça
Margarida Xirgu, amb el Lliure en segon terme.
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