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TEATRE // PROJECTES
El col.lectiu La Porta agafarà el relleu de l'extint festival de Sitges

• La plataforma de dansa prepara una mostra de nou encuny per al 2006

ELENA HEVIA
BARCELONA

Després de l'acta de defunció del Sitges Teatre Internacional (SIT), que dijous passat van realitzar
conjuntament l'Ajuntament de Sitges i el Departament de Promoció Cultural, la Generalitat estudia altres
propostes que estan cridades a prendre el relleu com a aparador de la nova creació escènica
contemporània, una faceta en què la mostra de Sitges s'havia especialitzat. Berta Sureda, directora del
recentment creat Institut per a la Creació Artística i el Pensament Contemporani (ICAC), està mantenint
converses amb algunes de les plataformes de creació escènica que en aquesta línia actuen a
Barcelona, vinculades històricament al Centre de Cultura Contemporània.
Aquest és el cas del col.lectiu La Porta, al qual l'ICAC ha encarregat un festival de dansa que es
realitzarà al llarg del 2006, i de la mostra In Motion --que inclou performances, art visual i creació
audiovisual-- dirigida per Simona Levi i que ressorgirà el mes de juliol vinent --del 5 al 10-- després d'un
parèntesi de dos anys, amb més ambició, fruit de l'acord amb la Generalitat que se sumarà als ja
existents amb l'ICUB, el CCCB i el Grec.

MODIFICAR A FONS
Oscar Dasí, coreògraf responsable de La Porta, considera que el festival de teatre de Sitges va tenir
grans problemes de "difusió i repercussió mediàtica i de públic", i tot i valorar els esforços de la
mostra en l'etapa Magda Puyo --"vam estar a punt de col.laborar l'any passat, però diferents
problemes de pressupost ens ho van impedir"-- considera que "si un projecte ha arribat al seu
final és necessari modificar les coses en profunditat". Dasí no es mostra gaire d'acord amb
l'etiqueta de dansa per qualificar el treball que li interessa i que reunirà en el futur festival: "Les
fronteres entre la dansa i altres gèneres cada vegada estan més difuses. Creiem en els treballs
que parteixen del cos i queden pròxims al life art, al body art o a la performance". Respecte als
espais que poden acollir la mostra, seran barcelonins, "però no necessàriament vinculats a sales
teatrals", aclareix.
Simona Levi considera que el forat que el SIT deixa en la nova creació d'avantguarda, davant la qual
ha estat molt atenta", pot quedar perfectament cobert per les propostes d'In motion. Només en
quedaria fora el nou teatre de text, cosa que Cultura pensa solucionar oferint un suport superior a
Temporada Alta de Girona.
D'altra banda, i segons informa Marisol García, l'alcalde de Sitges, Jordi Baijet, va anunciar ahir que la
localitat no es quedarà sense teatre --encara que ja sense la fórmula SIT-- perquè els recursos utilitzats
en la mostra es destinaran a activitats culturals. També ha recordat que Sitges està potenciant
l'anomenat Espai de les Arts, una iniciativa que "es vol convertir en un referent de caràcter
internacional".
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Una imatge de Forced Entertainment, l'espectacle presentat en
l'últim festival In Motion. Foto: HUGO GLENDING


