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Ajuntament i Generalitat acorden suspendre el Festival de Teatre de Sitges
del 2005

Bernat Deltell

El Festival Internacional de Teatre de Sitges no se celebrarà el 2005 per poder reflexionar sobre
la continuïtat i el nou model d'aquest certamen.

SITGES.- L'alcalde de Sitges, Jordi Baijet, va anunciar ahir la suspensió del Festival de Teatre de Sitges
el 2005 però va manifestar que "la intenció de Sitges no és perdre esdeveniments culturals d'àmbit
internacional". Baijet defensa que "s'ha de replantejar el model per adaptar-lo als nous temps". El
festival generava en les últimes edicions unes despeses poc coherents. L'alcalde va recordar que el
festival ja es va suspendre fa uns anys i que des del mateix sector es va demanar un replantejament, tot
i que no es van aportar solucions.
Per la seva banda, la directora general de Cooperació Cultural de la conselleria de Cultura de la
Generalitat, Assumpta Bailac, va manifestar que amb el canvi de govern es va acordar "reflexionar"
sobre el festival que s'ha celebrat durants 35 anys a Sitges, perquè "hi havia la percepció tant des del
sector teatral, com des de les administracions o la ciutat que necessitava una revisió perquè no acabava
de funcionar".
Per aquesta raó un cop acabat el contracte amb la que va ser directora del festival, Magda Puyo, ja no
es va encarregar una altra direcció artística i es va procurar fer l'edició de l'any passat "en les millors
condicions".
La primera que va criticar la decisió va ser Puyo, que va acusar Baijet de voler un festival que només
sigui "un aparador comercial obert als turistes" lluny dels objectius pels quals va néixer i que no eren
altres que donar a conèixer les noves tendències teatrals.
Per la seva banda, l'exalcalde de Sitges Pere Junyent va criticar durament la decisió "perquè durant vuit
anys vaig estar lluitant per tirar endavant el festival mentre els socialistes m'acusaven de no tenir
sensibilitat cultural" i ara es pregunta "on és aquesta sensibilitat".
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