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Jordi Fondevila, director
del festival des del 2006,
va declarar d’una manera
contundent, en la presen-
tació d’ara fa dos anys, que
la incertesa del festival de
titelles s’havia acabat amb
el NEO. Tot i que el pano-
rama a partir del 2010 se
suposa que serà feliç, cal-
drà patir un altre buit el
2008 i el 2009. El nou con-
cepte del NEO, que a més
de titelles incorporava els
creadors de noves escenes,
ja buscava una periodicitat
anual.

La realitat, però, és que
durant mesos, Fondevila
ha estat esperant per saber
si calia fer un programa
per a la nova edició que to-
cava, precisament per
aquestes dates. Unes con-
verses amb l’Ajuntament
de Barcelona van aturar
l’organització d’aquest
any, preveient la possibili-
tat que es traslladés a la
primavera vinent. Per
aquelles dates, es parlava
que algunes produccions
presentades en el Festival
Grec tindrien una segona
temporada a la ciutat, ara
dins la cartellera conven-
cional. Era una fórmula
per donar més força a uns
espectacles que, habitual-
ment, ja s’hi encabeixen,
però escampats al llarg de
l’any. Però el NEO, a la
tardor, molestava.

D’altra banda, els res-
ponsables del Grec (se-
gons ha pogut saber aquest
diari) veien bé fer un festi-
val de noves escenes que
fes de pont fins al Grec
d’estiu, i que es represen-
tés a la primavera. En

aquestes negociacions,
també hi ha entrat la Gene-
ralitat. L’Ens Autònom de
Difusió Cultural va ser
l’impulsor del pla de no-
ves escenes, una política
per aixoplugar una sèrie de
creadors que s’aparten del
teatre convencional i que
no troben gairebé cap es-
pai on fer-se visibles a Ca-
talunya. Tot i que no està
concretada la quantitat de
la participació de les tres
administracions en aquest
festival –el Consell de les
Arts, que encara ha de no-
menar els seus membres,
haurà de valorar el pes que

li ha de donar la Generali-
tat–, el director general de
l’Institut del Teatre, Jordi
Font, celebra que, final-
ment, «es tanqui el cercle i
s’arribi al port». Ara, els
gestors responsables de la
cultura catalana i barcelo-
nina compartiran respon-
sabilitat amb l’Institut del
Teatre. Amb la tripaterni-
tat del NEO, el festival en-
tra en una normalitat ad-
ministrativa. Per Font, no
era normal que fos la Di-
putació, a través de l’Insti-
tut del Teatre, la que pro-
mogués una iniciativa que
superava a bastament les

necessitats de l’Institut.
Amb la decisió que el

NEO sigui anual, el festi-
val esdevé «un element es-
tructural del sector que
ajudarà a articular un cir-
cuit al territori». Fins ara,
segons Font, el NEO esde-
venia un aparador de rei-
vindicació, de demostra-
ció d’un art que subsistia
als substrats del teatre con-
vencional, però que «en no
tenir continuïtat, no podia
elaborar un projecte».

I el Pacte del Tinell?
El Pacte del Tinell del pri-
mer tripartit del govern in-

cloïa, com un dels com-
promisos, el traspàs de
l’Institut del Teatre a la
Generalitat. No tenia sen-
tit –entenien les adminis-
tracions– que una Diputa-
ció assumís la responsabi-
litat d’uns cursos supe-
riors de teatre i dansa d’a-
bast nacional. Es parlava
de crear un consorci per
anar traspassant gradual-
ment el pes econòmic del
pressupost. Finalment, el
protocol no es va acabar
d’aprovar en acabar abans
d’hora la presidència de
Pasqual Maragall. El tras-
pàs, avui, està als llimbs.

El Festival NEO surt del purgatori
Generalitat, Ajuntament i Institut del Teatre lideren la nova etapa del festival, que serà anual a partir de la primavera del 2010

● El Festival Internacional de Titelles de
Barcelona, que el 2006 es va rebatejar
com a Festival NEO (Noves Escenes
Obertes), prepara el darrer salt mortal.

● Sempre que hi ha canvis
de calendaris, es provo-
quen noves tensions. El
maig també és el mes que,
des de fa un parell d’anys,
el Teatre Lliure dedica a
creadors que investiguen
amb nous llenguatges, el
cicle Radicals lliure. Tot i
que les dues iniciatives no
coincideixen exactament
amb el mateix perfil d’es-
pectacles, sí que hi ha afi-
nitats evidents. Per exem-
ple, Roger Bernat, Marta
Galan, Amaranto i Maria
Stamenkovic, que són
membres de l’Associació
d’Artistes Escènics –una
entitat que té la complici-
tat de Jordi Fondevila i
l’actor Àlex Serrano, pre-
sents en el NEO–, van co-
produir espectacles en la
darrera edició.

A hores d’ara, la carte-
llera del 2010 està lluny,
però el camp de les espe-
culacions queda obert, se-
gons sembla: hi haurà dos
festivals de nous llenguat-
ges escènics a la primave-
ra barcelonina anualment?
El festival passarà a ser
una iniciativa de la Ciutat
del Teatre i englobarà les
dues propostes, fins ara di-
ferenciades? La coinci-
dència penalitzarà els ar-
tistes escènics que, preci-
sament, reclamen més pre-
sència i normalitat en totes
les cartelleres?
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Un detall de l’espectacle de Lacónica que es va presentar en el NEO en l’última edició, d’ara fa tot just dos anys. / GUTO MUNIZ

Des del 1973 l’activitat la impulsava la
Diputació de Barcelona, a través de l’Ins-
titut del Teatre. Tenia un caràcter biennal i
va anar obrint el ventall a altres discipli-
nes parateatrals. El 2006 ja es va apuntar

la necessitat que el festival tingués un ca-
ràcter anual i, fins i tot, que es convertís en
un punt de referència d’aquests creadors i
que facilités l’accés a programadors. Des
de fa un any, Barcelona prepara una rees-

tructuració del Festival Grec que guanya
força amb la incorporació del NEO. La
Generalitat, ara, també ho veu de bon ull,
tot i que ho condiciona al Consell de les
Arts i obliga a endarrerir-ho fins al 2010.

El retorn podria
coincidir amb la
iniciativa veïna
del «Radicals
lliure»

● L’Acadèmia del Cine-
ma Català (ACC) va pre-
sentar ahir els premis Gau-
dí de Cinema, que distin-
giran els millors profes-
sionals dels diferents àm-
bits de la producció cine-
matogràfica catalana.
Aquests guardons, que
l’Acadèmia del Cinema
Català lliurarà el 19 de ge-
ner, agafaran el relleu dels
premis Barcelona, que des
del 2002 organitzava el
Col·legi de Directors de
Cinema.

L’ACC mantindrà les
bases que havien tingut els
premis fins ara i es lliura-
ran en 22 categories, man-
tenint la diferenciació en-
tre millor pel·lícula en
llengua catalana i millor
pel·lícula en llengua no ca-
talana. «Ens hem inspirat
en el que fan la resta d’aca-
dèmies del món. No es
tracta de fer una cosa dife-
rent, sinó de fer-ho bé», va
dir el president de l’acadè-
mia, Joel Joan. L’actor va
recordar que l’objectiu és
dotar els premis Gaudí de

prestigi internacional fins
que puguin arribar a im-
pulsar els films que els re-
bin.

La figura dels premis ha
estat creada per la disse-
nyadora i escultura Mont-
se Ribé, vicepresidenta de
l’ACC i guanyadora d’un
Oscar al millor maquillat-
ge per El laberinto del fau-
no. Agafant com a motiu
les xemeneies amb forma
de guerrer del terrat de la
Pedrera, Ribé ha creat una
peça de bronze d’uns 32
centímetres que, «com

l’Oscar, és força pesant
(3,8 quilos).

En tractes amb Andorra
L’acadèmia s’ha reunit fa
poc amb el ministre de
Cultura andorrà per mirar
de col·laborar per tal d’im-
pulsar la indústria cinema-
togràfica al país, fomentar
que els seus membres es-
devinguin acadèmics i agi-
litzar les coproduccions
perquè, en un futur, es pu-
guin presentar films en ca-
talà als principals premis
internacionals.

El cinema català, amb premi gaudinià
XAVI AGUILAR / Barcelona

Montse Ribé, amb l’estatueta que ha creat. / EL PUNT


