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Puyo reclama a la Generalitat redefinir el festival de Sitges 

• La directora en vol canviar la ideologia i el contingut al tocar sostre

JORDI SUBIRANA.
BARCELONA

El festival Sitges Teatre Internacional (STI) serà aquest any "de transició". La directora Magda Puyo
opina que la mostra, "després de tocar sostre amb l'estructura organitzativa actual", ha de redefinir
la seva "ideologia i contingut". La 35a edició, que se celebrarà entre el 28 de maig i el 6 de juny,
programarà 25 muntatges de creació contemporània. L'oferta reuneix set coproduccions, el segon
projecte Iceberg dedicat a nova autoria, diversos espectacles compromesos amb problemes actuals i
propostes internacionals.

Puyo diu que la Generalitat s'ha compromès a reorientar l'esdeveniment per al 2005. Segons la
directora, que acaba contracte al juny, "el primer pas és clarificar quin tipus de festival de creació
contemporània vol l'Executiu per a Catalunya". Ella té clar que s'han d'augmentar les relacions amb
centres de producció i festivals espanyols i estrangers perquè Sitges deixi de ser "una anècdota" i sigui
"la conseqüència d'una feina contínua". Per a això és necessari potenciar el nombre de centres
estables de creació. En opinió de Puyo, aquests artistes sobreviuen "perquè no hi ha sales on es
pugui investigar i actuar".

Lluís Noguera, cap d'àrea de la Cooperació i Promoció Artística del Departament de Cultura, assegura
que la Generalitat vol impulsar quatre locals d'aquestes característiques. El projecte està en una primera
fase i l'objectiu és implantar-los a tot Catalunya, "amb la finalitat de garantir un equilibri territorial".
Segons el polític, reforçar la creació contemporània en totes les disciplines artístiques "no es pot fer a
batzegades", de manera que Cultura està mantenint reunions amb la Fira de Teatre de Tàrrega i el
Mercat de Música de Vic amb vista a "compartir metodologies de treball". S'intenta dibuixar un mapa
de festivals, "per això abans d'actuar és necessari fer una anàlisi contrastada amb el sector i les
administracions competents".

A falta de l'aprovació definitiva per part del Patronat de l'STI, Puyo avança que el pressupost del festival
serà aquest any de 700.000 o 800.000 euros. La creadora parla d'augmentar les ajudes encara que no
considera que sigui el més important. "El fonamental és què es vol fer amb la mostra i com",
repeteix la directora. "S'ha de dialogar sobre la durada, la ciutat i l'enfocament artístic", subratlla.
La programació, que insisteix en la línia d'investigació, risc i llibertat creativa, inclourà set produccions,
dues d'elles amb el Fòrum. Es tracta de Después te lo cuento, de la coreògrafa i ballarina Mar Gómez, i
Como casas (Homes), un muntatge-instal.lació d'Ernesto Collado. En aquest apartat també destaca
Cançons dedicades, un text de Franz X. Kroetz sobre el suïcidi, amb direcció de Carme Portaceli i que
l'STI coprodueix amb el Goethe Institut. Entre les peces que abordaran temàtiques socials i polítiques
sobresurt Les portes del cel, de Josep Pere Peyró, una reflexió sobre el drama de les pasteres que
s'escenificarà en un contenidor a la platja amb actors catalans i marroquins.

Puyo concedeix especial importància a Iceberg, un projecte "molt necessari" perquè dóna a conèixer
nous creadors. Aquest any es presentarà Glòria Balañà, Sergi Faüstino, Julio Manrique i Cecilia Bonn.
"No hi ha dèficits d'autors sinó d'espais", apunta la directora.
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En l'apartat internacional, el festival s'allunyarà de la popularitat i programarà treballs curiosos.
Destaquen el teatre-dansa de l'alemanya Anke Glasow (Die zecke) i la proposta textual de l'argentí
Daniel Veronese (Mujeres soñaron caballos).

L'STI comptarà, a més, amb Marcel.lí Antúnez, amb una performance mig conferència mig concert;
Teatre de Kaddish, amb una sèrie de poemes i textos sobre la vida del director de teatre Josep Costa, i
la proposta visual del grup La Zaranda.

Magda Puyo, el 2002 a Barcelona.
Arxiu / Maite Cruz.
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