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El regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Sitges,
Gabi Serrano, aclaria ahir
que així com van defensar
«congelar» el model del
STI, ara ja és una bona ho-
ra per «descongelar-lo»
amb una altra orientació.
Per aquest motiu, l’alcal-
de, Jordi Baijet, i el mateix
Serrano van encarregar a
Crespi la redacció del pro-
jecte. L’humor, l’opció de
Crespi, els va semblar «in-
teressant perquè podia ser
singular» i podia interes-
sar el veïnat, un dels punts
claus per a l’Ajuntament
en vista de l’experimenta-
ció del STI.

L’Ajuntament de Sitges
preveu organitzar el festi-
val la primera quinzena de
juliol (inicialment estaria
concentrat en tres dies pe-
rò es podria allargar fins
als deu que durava el STI),
després del festival de mú-
sica previst pel juny. De
moment, no hi ha cap límit
en la redacció del projecte,
tot i que el regidor de Cul-
tura aspira a anar «de
menys a més, perquè pu-
gui créixer».

Crespi ja es passejava a
la Llotja de la Fira de Tea-
tre al Carrer de Tàrrega
acreditat com a membre
del Festival de Teatre In-
ternacional d’Humor de
Sitges. El cofundador de
La Cubana i veí de Sitges
creu que el municipi pot
ser molt atractiu per a es-
pectadors i companyies.
El projecte del festival pre-
tén combinar actuacions
de sala amb altres de carrer
i d’índole molt diversa:
circ, titelles, clown, teatre
familiar i, fins i tot, pro-
postes singulars com ara
perruquers i instal·lacions
d’art. Tot i que la punta
d’espectacles es produirà
en un cap de setmana, la
intenció del projecte, dis-
senyat per a un període de
quatre anys, proposa que
es facin representacions al
llarg de l’any, sota el parai-
gua del festival, «a hospi-
tals i casals d’avis», diu
Crespi.

Pel futur director, «Sit-
ges és la plataforma ideal
per a un festival de teatre a
l’estiu». Crespi no dubta
que «l’actiu de Sitges és la
diversió». Ho és en el car-
naval i en la festa major.
L’atractiu per als artistes,

esperona Crespi, anirà
més enllà de la contracta-
ció: els tècnics que ajuda-
ran a resoldre els assump-
tes del muntatge també els
convidaran a passejar i co-
nèixer el municipi, «hi ha
places meravelloses». Du-
rant tres dies, se succeiran,
sempre segons el projecte,
espectacles en vint-i-cinc
espais diferents. Serà im-
possible veure-ho tot, tot i
que es facilitarà als pro-
gramadors poder fer un
ampli seguiment amb la
repetició de funcions.

Crespi ha passat aquest
estiu passejant per festi-
vals i agafant informació
d’espectacles molt diver-
sos, des dels que fan les
funcions «a domicili» fins
als mags que podrien fer
números a la platja «amb
banyador, i dalt d’un pati-
net», exemplifica Crespi.
L’actor aspira a arribar a
tothom durant els dies del
festival i també la resta de
l’any: «No vull ser flor
d’un dia com altres activi-
tats que es programen a
Sitges.» Finalment, el fu-

tur festival tampoc descar-
ta ser la plataforma de sor-
tida de grups emergents.
Majoritàriament, les pro-
postes seran de petit i mitjà
format.

Després del xàfec
A mitjan 2005, el Departa-
ment de Cultura va aturar
la tempesta propiciada pel
sector teatral arran de la
notícia del tancament del
festival Sitges Teatre In-
ternacional (STI) anun-
ciant dos festivals nous. El
primer, que exclouria el

text, començaria el 2006.
A partir del 2007, s’inicia-
ria un festival que reivindi-
caria l’autoria catalana
contemporània. Aquest
festival havia de ser bien-
nal, ja que s’organitzaria
l’any de descans del de
teatre visual a Barcelona.
La gerent de l’entitat autò-
noma de difusió cultural,
Berta Sureda, va confir-
mar fa un any a aquest dia-
ri que el projecte s’havia
encallat. Aquestes dues
mostres, que havien de re-
llevar Sitges, han nascut

mortes. Cultura, però, ha
duplicat les ajudes a festi-
vals que cobreixen, en bo-
na part, la mancança del
festival escènic de Sitges.

La llavors consellera de
Cultura, Caterina Mieras,
va aventurar en la celebra-
ció del Dia Mundial del
Teatre del 2005 que hi
hauria una alternativa es-
cènica al tancament del
festival de Sitges. Es men-
cionava que seria en una
ciutat amb equipaments
(per destinar-hi un percen-
tatge d’inversió més alt en
la contractació i produc-
ció, cosa que no es podia
fer a Sitges per falta d’in-
fraestructures) i que l’edi-
ció del 2006 seria de tran-
sició. La condició seria, a
més, que no hi hagués tea-
tre de text, ja que es pres-
suposava que tiraria enda-
vant un nou festival previst
entre l’Institut del Teatre i
el Teatre Lliure. Cap dels
dos festivals ha passat del
projecte.

La desaparició del Sit-
ges Teatre Internacional és
una excepció en un pano-
rama teatral que s’ha vist
impulsat pel Departament
de Cultura, que ha incre-
mentat, en dos anys, prop
d’un 140% les ajudes. Els
270.000 euros amb què es
finançava el festival el
2004 superaven la suma de
tots els altres (181.000).
En total, el 2004 les ajudes
van ser d’uns 451.000 eu-
ros. El 2006 hi havia pre-
vist destinar una partida
mínima d’uns 1,1 milions
d’euros, segons dades fa-
cilitades a aquest diari per
l’entitat autònoma de difu-
sió cultural del Departa-
ment de Cultura. L’incre-
ment és inqüestionable, tot
i que les xifres són difícils
de comparar cada any, ja
que hi ha festivals que no
s’organitzen anualment i
això desvirtua les xifres.

Tot i que el conseller de
Cultura de la Generalitat,
Joan Manuel Tresserras,
ha celebrat públicament en
diverses ocasions la bona
salut del sector de les arts
escèniques, no es descarta
que l’entrada d’ERC a la
conselleria (i en conse-
qüència a l’Institut Català
de les Indústries Cultu-
rals), comporti alguns can-
vis de rumb de notable en-
vergadura.

L’humor reconciliarà Sitges amb el teatre
L’Ajuntament prepara un festival d’arts escèniques, després de ferir de mort la iniciativa de gènere experimental, el 2005

� El risc no és per a les masses, i el
Sitges Teatre Internacional era re-
alment arriscat. I no només pel ma-
teix contingut i format dels espec-
tacles que s’hi programaven –la
majoria, ben lluny de l’ortodòxia–
sinó perquè el festival passava fora
de Barcelona (sempre difícil) i, pa-
radoxalment, en un municipi man-
cat d’infraestructures escèniques.
Amb només dos petits teatres
d’entitats (El Prado i El Retiro), els
directors havien de fer mans i mà-
nigues per inventar-se espais escè-

� Miquel Crespi, cofundador de La Cu-
bana i veí de Sitges, està dissenyant en un
despatx municipal el futur Festival de
Teatre Internacional d’Humor. La pro-
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nics alternatius, adequats, malgrat
tot, per a un públic sovint selecte i
reduït per al qual un gran auditori
com el de l’Hotel Melià (on es pro-
jecten les pel·lícules del festival de
cinema) quedava gran i massa
lluny del centre. En els últims anys
es va accentuar el divorci entre el
festival i la població. L’Ajunta-
ment va mantenir el STI més per
prestigi cultural que per rendibili-
tat veïnal, tenint en compte que bo-
na part del públic l’integraven tu-
ristes i professionals del sector, pe-
rò tenir un festival sempre vesteix,

posta s’haurà de beneir aquest mes d’oc-
tubre per poder pressupostar-la en les des-
peses municipals del 2008. Per ara, es par-
la d’una fira, de només tres dies, a la pri-
mera quinzena de juliol adreçada al públic

en general i que es faria al carrer. La darre-
ra edició del festival Sitges Teatre Inter-
nacional (STI) va deixar-se d’organitzar
el 2005, després d’una trentena d’edi-
cions. Es caracteritzava per ser un banc de

i més en un municipi que viu tant
de cara enfora com és Sitges. Du-
rant aquests anys d’absència, la vi-
la ha omplert l’oci estival amb di-
versos cicles, sobretot musicals, i
s’ha reforçat l’habitual Refresc de
Teatre, que organitza una entitat
privada, Sala Vors, amb una pro-
gramació purament comercial en
què enguany han tornat, per exem-
ple, Joan Pera i Pepe Rubianes. Ai-
xò sí, l’alcalde Baijet la va encertar
de ple quan va augurar, el febrer
del 2005, que el STI tornaria algun
dia transformat en una altra cosa.

proves del teatre contemporani. L’Ajun-
tament va desmarcar-se del contingut ex-
perimental (que no atreia els veïns, deien)
i en va facilitar el tancament, que va aixe-
car la denúncia del sector teatral.

Risc contra comercialitat
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