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El Festival de Teatre de Sitges es compromet amb l'actualitat

La mostra arrenca amb un 2% menys de pressupost i aires de canvi de cara a la pròxima edició

Marta Monedero

Títols com ara 'La dona com a camp de batalla', 'Morir a Bagdad', 'Intolerància' o 'Nòmades'
deixen entreveure que la programació del Festival de Teatre de Sitges es compromet, aquest any
més que mai, amb l'actualitat.
Els immigrants que moren quan intenten creuar l'estret de Gibraltar, la guerra de l'Iraq o la violència de
gènere són alguns dels temes que toquen les obres de nova creació que, a partir de divendres que ve,
es poden veure al Sitges Teatre Internacional (STI). Temàtiques contemporànies i candents que, per la
directora del certamen, Magda Puyo, l'únic que fan es demostrar la idea que l'art facilita "maneres
d'explicar les barbaritats que ens passen i les inquietuds que ens roseguen".

Puyo, que aquest any acaba contracte i no veu gens clara la seva continuïtat, feia aquestes
declaracions després que la directora de promoció cultural de la Generalitat, Assumpta Bailac, dibuixés
de manera tènue "les noves cares i les noves polítiques" que s'haurien de percebre a partir de l'any
vinent en un festival que, com ella mateixa reconeixia, "ha estat en transició diverses vegades" i que
busca amb delit un model sòlid. Tot i que es va "cap a una nova etapa", Bailac va precisar que "no
volem perdre res" del passat. Sí que es vol, però, convertir l'STI en "una de les eines bàsiques del
departament [de Cultura] per situar la creació en el centre de les polítiques culturals". Ras i curt, que el
festival no es limiti "només a una setmana a l'any", sinó que "es relacioni amb altres iniciatives del país".
Els nous responsables de Cultura al·leguen "raons tan prosaiques" com que "el nou equip" es va
començar a incorporar al mes de gener o que encara funcionen "amb pressupostos prorrogats" perquè,
de moment, no es notin massa les modificacions al festival. Aquests canvis sí que s'haurien d'evidenciar
l'any que ve: "Nosaltres ho veurem en els pressupostos i vosaltres en la programació", va assegurar
Bailac.

De moment, l'única dada concreta és que el pressupost per a aquesta edició s'ha rebaixat un 2 per cent
i és de 831.615 euros. Un dels motius que el gerent, Ramon Buixés, al·lega per justificar la retallada és
perquè no es rep l'ajut pel cicle Endansa, que enguany no s'inclou al festival. Així doncs, no es estrany
que Magda Puyo volgués començar el seu torn de paraula agraint "el talent i la paciència" de les
companyies que hi participen.

Primera obra d'Elvira Lindo
El STI s'estendrà del 28 de maig al 5 de juny, amb un cartell format per set coproduccions, quatre obres
de nova autoria emparades en el Projecte Iceberg i catorze companyies convidades. Después te lo
cuento, de la companyia de dansa de Mar Gómez, amb la qual hi ha col·laborat el coreògraf Lindsay
Kemp, serà l'espectacle que, coproduït amb el Fòrum, obrirà el festival. La segona coproducció amb el
Fòrum du per títol COMO CASAS (Homes) de LACompañía, un espectacle-instal·lació ideat per Ernesto
Collado en què hi ha el suport del director Franco di Francescantonio. A més, i en col·laboració amb el
govern balear, el STI permetrà assistir a l'estrena del primer text teatral d'Elvira Lindo, La sorpresa del
roscón, que recull la reflexió d'una dona que intenta esbrinar en quin moment de la seva vida es va
començar a equivocar.

Dels espectacles més directament imbricats amb la realitat social, cal destacar Les portes del cel, de
Josep Pere Peyró, sobre els immigrants, que es representarà a la platja, dins d'un contenidor, una
coproducció del Mercat de les Flors i l'Institut Cervantes del Marroc amb actors espanyols i àrabs.
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De les companyies convidades de fora, apuntar-ne els de Sant Petersburg que oferiran White Cabin, el
teatre visual dels belgues Mossoux-Bonté (Les dernières hallucinations de Lucas Cranach l'Ancien) o
els incombustibles La Zaranda de Paco Zarzoso (Ni sombra de lo que fuimos).

Magda Puyo, directora del Festival
Jaume Sellart / EFE
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