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Àngels Margarit presenta-
va la primera edició del
Tensdansa com l’embrió
del que havia de ser un
centre coreogràfic a Ter-
rassa. Cada any, es repetia
la pregunta a la roda de
premsa: quan hi haurà una
producció pròpia del festi-
val que constati aquesta
voluntat de convertir Ter-
rassa en centre coreogrà-
fic? Tot i que en els dos úl-
tims anys, l’entrada com a
implicat convençut del
Mercat de les Flors ha per-
mès programar amb una
certa alegria, pel que ha
pogut saber aquest diari,
Margarit ha presentat la
seva renúncia al festival.
La Generalitat i l’Ajunta-
ment de Terrassa garantei-
xen la continuïtat del festi-
val, tot i que amb una di-
recció artística, encara per
confirmar.

Capítol a part es mereix
Santa Susanna. El coreò-
graf Paco Azorín va con-
vèncer l’Ajuntament per
fer un cartell basat en
muntatges de Shakespea-
re. Ja l’any passat, Azorín
es va desvincular de la di-
recció del festival, que va
assumir la fins llavors sub-
directora Montse Vellve-
hí. Passats els quatre anys
en què el festival ha comp-
tat amb el suport del pla de
dinamització turística fi-
nançat per la Generalitat i
l’Estat, l’Ajuntament ha
de trobar un nou company
de viatge que l’ajudi a as-
sumir unes despeses d’uns
espectacles, sovint inter-
nacionals, que després
s’han demostrat d’interès,
com per exemple la pro-

ducció Le mani forti.
Aquest títol, dirigit per
Marc Martínez, posterior-
ment faria temporada al
Grec i, encara més tard, al
Club Capitol de Barcelo-
na, a més d’una envejable
gira per tot Catalunya.

Sitges promet un feliç
retorn. Hauria de ser per
aquest estiu. Tot i que en-
cara no hi ha una confir-
mació oficial, tot apunta
que sigui aquest mateix
mes de juliol el de la pri-
mera edició. La darrera
edició del festival Sitges

Teatre Internacional (STI)
va fer-se el 2005, després
d’una trentena d’edicions.
Es caracteritzava per ser
un banc de proves del tea-
tre contemporani. L’Ajun-
tament va desmarcar-se
del contingut experimen-
tal (que no atreia els veïns,
deien) i en va facilitar el
tancament, que va aixecar
la denúncia del sector tea-
tral. Des del consistori
s’avalava un format més
popular: Crespi ha entès
bé la recepta i, per això, els
va oferir un festival (per

ara intensiu) de tres dies
que s’anirà implicant amb
la realitat del municipi,
tant a les escoles com a les
residències.

Ambició i paciència
La creació de festivals ar-
reu del territori ha estat
una constant els darrers
anys. L’entitat autònoma
de difusió cultural del De-
partament de Cultura ha
ajudat a multiplicar el su-
port d’aquests cartells te-
màtics arreu del territori.
Però la consolidació es

percep difícil, comprova-
da la convulsa vida políti-
ca local i autonòmica. El
regidor de Cultura de Tor-
tosa, Joan Caballol, en dó-
na una justa mesura: no és
lògic finançar un 60%
d’un festival com l’Entre-
cultures, amb 400.000 eu-
ros de pressupost i que no
està adreçat al públic ma-
joritari tortosí. I no ho és,
sobretot, si es té en compte
la migrada partida del
pressupost, que no supera
ni tan sols el de l’Entrecul-
tures.

Quin festival!
Santa Susanna i Terrassa transformen els seus cartells mentre que Sitges reprèn una aventura teatral, en clau d’humor

● Canvis de parella en un bon nombre de
festivals. El Festival Shakespeare Santa
Susanna busca fórmules per subsistir eco-
nòmicament en la seva cinquena edició i

● El Departament de Cul-
tura va unificar, fa només
dos anys, les mostres de
teatre familiar del Movi-
ment Rialles i el col·lectiu
La Xarxa d’Espectacles.
Va ser una decisió categò-
rica: atorgar a Igualada la
capitalitat del teatre fami-
liar i crear una direcció ar-
tística perquè es limités la
participació a companyies
de qualitat professional.
Joan Segalés i Joan Fane-
ca, de Vol-Ras, van rebre
l’encàrrec de dirigir el nou
vaixell amb un pressupost
més generós, gràcies a
l’aportació de la Generali-
tat.

El mes de gener passat,
s’anunciaven dos canvis
d’importància per sorpre-
sa: en la gerència, Pau Lla-
cuna cedia el càrrec a Òs-
car Balsells, i Òscar Ro-
dríguez assumia la direc-
ció artística. El nou direc-
tor té un encàrrec concret:
si en els dos darrers anys,
Vol-Ras volia obrir mercat
en l’Estat espanyol, ara la
línia és treballar el mercat
dels Països Catalans. Tot i
així, hi ha assegurades ac-
tuacions a la Mostra de
companyies de la resta de
l’Estat espanyol i també de
l’estranger. Tot i l’impuls
en les places catalanes,
algunes companyies ja
gaudeixen de moltes
contractacions a la resta de
l’Estat.
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Una actuació al parc de Vallparadís de Terrassa, al Tensdansa del 2005. / GABRIEL MASSANA

l’Ajuntament de Terrassa i la Generalitat
han de trobar una nova direcció artística al
que serà la sisena edició del Tensdansa.
En el capítol d’altes, Sitges està ultimant
la primera edició d’un festival internacio-

nal d’humor que substitueixi aquell mític
Sitges Teatre Internacional (STI). El pa-
norama de festivals està en una ebullició
constant. Només s’han concedit dos anys
(a la pràctica ve a ser un) a la direcció ar-

tística de Vol-Ras en la Mostra de Teatre
Familiar a Igualada mentre que Tortosa ha
aparcat, sense data fixa, un nou format del
festival Entrecultures, un cartell interes-
sant de només tres anys de vida.

La Mostra
d’Igualada, ara
enfocada als
Països Catalans

● El director Ricard Salvat va
estrenar el 2004 un festival am-
biciós a Tortosa, l’Entrecultu-
res. Si el primer any es va gua-
nyar l’atenció del sector perquè
oferia l’oportunitat de donar-se
a conèixer a companyies medi-
terrànies de teatre (sovint ve-
ïnes i desconegudes entre elles
fins llavors), el govern local va
aturar-lo el 2007 i va convidar-
ne els responsables a fer-lo
biennal. Per aquest motiu, el di-
rector està emparaulant espec-
tacles amb companyies del Me-
diterrani i ara també de l’Amè-
rica Llatina pel novembre.

Afirma que l’anterior alcalde li
va prometre que es faria i que,
tot i el canvi de color a l’Ajunta-
ment en les darreres munici-
pals, ningú l’ha informat de cap
modificació en el calendari.
Ahir, el nou regidor de Cultura,
Joan Caballol, afirmava que,
efectivament, no hi ha pressu-
post tampoc per a l’Entrecultu-
res del 2008 i que s’obre un pe-
ríode de reflexió. Assegura que
això no significa que desapare-
gui («mantindrem la marca»), i
que la decisió que no pot conti-
nuar el format és una opinió ge-
neralitzada entre els regidors i

els mateixos tècnics de Cultura.
Salvat ha seguit les novetats

a Tortosa a través de la premsa
i, per aquest motiu, ha empa-
raulat actuacions a Colòmbia
«tot explicant el que passava»,
la situació de parèntesi del fes-
tival. Té, fins ara, el «compro-
mís moral» de l’anterior alcal-
de. Joan Caballol, que conside-
ra Salvat «una institució a la
qual sincerament tenim molta
estima», està convençut que
l’Entrecultures tal com està
plantejat no és cap prioritat pel
municipi i admet que potser
hauran de seure a parlar amb

ell. El referent que el nou equip
de govern convergent assumeix
és el de l’austeritat pressupos-
tària i el de la reconstrucció del
casc històric de la ciutat.

La situació geogràfica de
Tortosa és una dificultat, avui,
per apropar espectadors de
grans metròpolis com ara Bar-
celona i que semblava impres-
cindible per presentar uns re-
sultats econòmics assumibles.
Per contra, per Caballol, Torto-
sa es pot donar a conèixer com
un punt «físic de trobada» entre
els veïns del País Valencià, Ca-
talunya i Aragó. Aquest nou en-

creuament de camins podria
enfortir-se també dins del sec-
tor teatral. Precisament, Salvat
legitimava l’Entrecultures pel
fet de ser Tortosa una ciutat on
havien conviscut les cultures
jueva, cristiana i àrab.

Si el Festival Temporada Al-
ta ha aconseguit atreure espec-
tadors barcelonins a algunes de
les actuacions internacionals
és, per Caballol, perquè «abans
ha sabut fer una ciutat bonica,
rehabilitant-ne el nucli històric,
i després fer una cultura potent
aprofitant aquest marc». «Giro-
na ens porta 20 anys», conclou.

Salvat emparaula el cartell d’Entrecultures, que no es farà


