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Tortosa acull un festival de teatre de les cultures cristiana, jueva i
musulmana

Ricard Salvat dirigeix aquest certamen, que en la primera edició fa especial atenció a la creació
escènica iraquiana

Marta Monedero

Ciutat cruïlla de les cultures cristiana, jueva i musulmana, a Tortosa hi neix el Festival Entre
Cultures amb una oferta de gairebé una vintena d'espectacles de deu països de l'àmbit de la
Mediterrània.
"Les arrels de Tortosa justifiquen el teatre que hi volem mostrar", indicava ahir Ricard Salvat, el director
del festival Entre Cultures, que se celebrarà del 19 al 28 de novembre i que abordarà qüestions com ara
la immigració, la identitat social i la guerra. "En un moment de conflicte de civilitzacions entre l'Islam i el
món occidental d'arrels cristianes" Tortosa aposta pel teatre i per "la via del diàleg" entre les cultures, va
indicar l'alcalde de la ciutat Joan Sabaté. Una mostra teatral que ha tingut el suport de les institucions
catalanes (compta amb un pressupost de 300.000 euros) i d'un tortosí com Salvat per tirar endavant
aquest certamen, que recull una mostra d'espectacles del Senegal, el Marroc, el Líban, l'Iraq, l'Algèria,
Palestina, Itàlia, Espanya i Catalunya.

Atent al panorama internacional, Entre Cultures dedicarà un espai especial a l'Iraq, del qual sobresurt
Per a un amic íntim, en una terra estrangera, en què participa l'actor iraquià exiliat a Itàlia Kassim Baiatli.
Tortosa també recupera un espectacle ja vist al Festival de Sitges, Morir a Bagdad, una creació
col·lectiva nascuda a Mataró arran dels bombardejos a la capital iraquiana. Un muntatge que, per
Salvat, "és el millor que s'ha fet aquesta temporada".

A Entre Cultures també s'hi presentarà, "sempre que no tingui impediments per arribar" -atès el delicat
moment que viu Palestina-, un espectacle del Tantoura Puppet Theatre, una companyia de titelles que
representa els obstacles que afronta la societat palestina en la seva vida quotidiana.

Poca oferta israeliana
Tot i posar l'èmfasi en la convivència entre cultures, el cert és que aquesta primera edició se'ls ha
quedat justeta pel que fa a les propostes d'Israel. "És veritat", reconeix Salvat, "però és que els
espectacles són molt cars". Un argument que esperen pal·liar en properes edicions. Però a més dels
muntatges de fora de Catalunya, d'aquí també se'n presenten. Entre Cultures estrenarà una lectura
dramatitzada amb una trentena d'actors sobre El Dibbuq, "un text poc conegut al nostre país que hem
traduït de l'hebreu", il·lustra Salvat. La cultura cristiana s'hi veurà referenciada amb una versió de La
Celestina firmada per la companyia Zampanó Teatro, mentre que entre les propostes de dansa cal
subratllar la presència de la Companyia Foret Sacreé de la Casamance senegalesa, que inaugurarà el
festival.

Salvat també va anunciar ahir que vol que la Fundació que dugui el seu nom s'estableixi a la seva ciutat
natal, un projecte que prendrà vida prop de la zona de l'Excorxador tortosí.
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Nidal M.M Hatib, director del tantoura Puppet Theatre de Palestina, un dels grups convidats a Tortosa
Avui
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