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Sitges (STI), l'etern projecte

Juan Carlos Olivares

El Festival Internacional de Teatre de Sitges va néixer el 1967 amb un pressupost de 600.000
pessetes. En la seva 35a edició de 2004 s'ha posat en marxa amb 700.000 euros (més de 116 milions
de les antigues pessetes), el 2 per cent menys que en l'edició passada. Van fallar, aquesta vegada, els
recursos europeus i l'ajuda de la SGAE. Una quantitat apreciable, si no es compara amb altres
celebracions culturals d'una envergadura similar.

El degà dels festivals de teatre catalans i espanyols arrossega des del seu primer any el pes de la
precarietat i mai s'ha deslliurat de la seva pedra de Sísif. Un llast no alleujat ni amb dràstics temps
morts, canvis dolorosos en la direcció o nous grafismes per alleugerir el seu nom: el 1998 STI (Sitges
Teatre Internacional) i el 2001 STI-CC (Sitges Teatre Internacional-Creació Contemporània). Sigles
incorporades per Joan Ollé i ampliades per Magda Puyo. Tots dos coincidents només en un aspecte:
eliminar la paraula festival de la seva projecció visual.

La cartilla de racionament ha acompanyat tots els directors del (ara) STI, una crisi permanent que cada
un ha resolt segons el seu caràcter i llindar de paciència. Però seria banal assenyalar la fragilitat
pressupostària del Festival com la causa única de la seva crònica incapacitat per consolidar-se com una
convocatòria del tronc dins del cos cultural català. Els diners o la manca de diners, com sempre en
cultura, són un símptoma.

EL TRIENNI MALEÏT
Una dada significativa és la brevetat del seu cicle. Cada tres edicions es tanca en fals una proposta de
continuïtat amb una crisi. El primer any -sobretot si hi ha traspàs de poder- s'anuncia com de transició
entre el model anterior (fracassat) i el nou; el segon vaticina una projecció i expansió que haurà de ser
una realitat en el tercer any. Un trienni que, indefectiblement, acaba amb l'anunci -al principi o al final
dels deu dies de festival- que el projecte està estancat, enfangat en una crisi pressupostària i, per
extensió, d'identitat. Si el malestar és lleu, s'inicia amb el mateix equip un nou cicle amb la redefinició
del programa, si la frustració és greu, amb un cop de porta del director.

La persistència d'aquesta pauta en 35 edicions es podria explicar per una suma de recels polítics,
actituds personalistes, atonia gremial i distància amb el públic. La primera és, potser, la més important
per les seves conseqüències pressupostàries directes. Cap de les administracions convocades per a la
seva manutenció ha considerat el Festival un projecte cultural de rèdit a curt o mitjà termini, l'horitzó
natural de l'acció política. L'Ajuntament de Sitges ja fa diverses legislatures que ha perdut tota
identificació amb el Festival. Només la incògnita sobre els efectes d'un trasllat definitiu de l'organització
a una altra plaça -un rumor constant a la comarca malgrat els reiterats desmentiments- els impedeix
mostrar-se encara més freds i distants.

L'OMBRA DE L'ENDOGÀMIA
El Festival va renunciar fa anys a ocupar els carrers i convertir-se en una fira del teatre amb repercussió
popular, és a dir, turística. Des de l'Ajuntament es va pensar que el període d'expansió que va marcar
l'etapa de Ricard Salvat -amb descobriments tan massius com La Cubana- tindria la seva continuïtat
amb Joan Ollé.

Però aquestes expectatives es van trencar amb el desenvolupament d'un perfil cada cop més tancat,
atípic, més concentrat en un teatre sense concessions i sense espai a les cartelleres de Barcelona.
També es va posar més èmfasi en la internacionalitat del Festival. Un accent minimitzat des dels
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pressupostos, tot i que camuflat amb el descobriment de l'inesgotable patrimoni escènic dels països de
l'Estat. Ollé va arribar fins i tot a llançar la idea de convertir Sitges en un gran taller internacional, un
espai d'encontre entre artistes forans i locals. Idea feliç que després d'uns primers balbucejos es va
trencar davant la crua realitat dels diners, de la manca de diners. Fi del taller internacional.

Tampoc els altres contribuents oficials s'han mostrat generosos i confiats amb aquesta cita teatral.
Sitges és difícil de vendre, no té el carisma del fenomen massiu de Tàrrega. Sitges posseeix un perfil
popular baix. Es percep des dels despatxos oficials com un encontre privat de còmics excèntrics que
acudeixen a la Blanca Subur per passar-hi deu dies d'esbarjo. Invitats privilegiats que canvien segons
les fílies i les fòbies del director de torn. Des d'aquesta perspectiva utilitarista de la cultura, el Festival de
Sitges és un excés econòmic destinat a satisfer les necessitats privades d'una minoria.
Conseqüentment, qualsevol petició d'increment pressupostari es rep com una més que evident
contrarietat.

A la mínima queixa es posa damunt la taula la seva escassa repercussió entre el públic potencialment
interessat, la indiferència de la taquilla, tant entre la població de la comarca com entre el públic
barceloní, sense considerar la nul·la projecció hispana. Només la inèrcia històrica i certa perseverança
ha frenat la possibilitat d'escurçar el Festival i convertir-lo en un encontre concentrat en dos caps de
setmana. Per a la resta dels dies, res, o seminaris o tallers per a professionals. I, per descomptat,
reducció del pressupost a les necessitats del nou format.

UN PROBLEMA DE FRIVOLITAT
La solució final -segons els despatxos- seria potenciar fins a l'asfíxia la potencial endogàmia de l'STI,
però sense tenir en compte que un altre dels misteris del Festival de Sitges és l'escassa curiositat que
desperta entre la professió o els aspirants. Un exemple de la frivolitat de part del gremi teatral d'aquesta
ciutat, incapaç de respondre -encara que sigui per pur corporativisme- a una convocatòria que hauria de
ser atractiva per als seus interessos i necessària per al seu desenvolupament com a artistes.

La frivolitat és el pitjor mal de la cultura catalana i hispana. Aquest és el nivell de complicitat d'un gran
nombre dels seus protagonistes i el nivell d'actuació i compromís de l'administració. El privilegiat entorn
urbà de Sitges només potencia aquesta falsa percepció. Totes les bones intencions de les seves
diferents direccions -amb tots els seus defectes i personalismes- han topat amb la manca d'implicació
real dels diferents donants econòmics. Per ser sincers: en l'STI només hi han cregut de veritat els seus
directors i els seus sacrificats equips. Un abandó institucional que es deixa notar en aspectes concrets
com ara la dificultat d'organitzar un transport públic eficient, la sensació de permanent precarietat dels
escenaris, adaptats a les necessitats de comoditat dels espectadors amb exacerbant morositat; però és
sobretot visible en el gran fracàs d'aprofitar 35 anys d'història per solidificar criteris i metodologies de
feina i de relació institucional.

TEMPS PERDUT
Un temps perdut per situar la personalitat específica del Festival no solament en el context català sinó
també espanyol i europeu. Sitges mai va voler usar l'epítet d'Internacional per convertir-se en un
aparador de luxe de la creació teatral. Mai va tenir tanta ambició. L'experiència el va marcar des de l'inici
amb l'obligació de la humilitat. Però es podria haver convertit en un laboratori d'investigació escènica de
repercussió internacional. Un projecte complex, gens exhibicionista, que exigeix un lent però ferm i
continuat treball de construcció del seu prestigi artístic i professional, una àmplia i densa trama de
contactes amb tots els projectes afins i un inqüestionable suport pressupostari.
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Aquest Festival quasi sempre ha estat en la ment dels seus directors, sobretot en les seves dues
últimes reencarnacions. Magda Puyo ho va fer explícit amb el seu afegit Creació Contemporània. Missió
impossible quan l'Ajuntament, la Generalitat, el ministeri de Cultura i la SGAE no saben què fer amb
Sitges. Una indefinició política que deixa el Festival a la deriva, sense una identitat clara en el context
català, perdut en l'ambigüitat de l'escenari espanyol i anul·lat en la seva reivindicació lògica d'existir
entre els seus iguals en el panorama europeu.

Magda Puyo, directora del Festival, envoltada dels joves creadors
que participen en l´STI d´enguany.
Cristina Calderer
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