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Un esplèndid cop de teatre

Ricard Salvat

L'anunci que la conselleria de Cultura dobla la subvenció al món de l'espectacle ha comportat no
solament una gran alegria, sinó un esplèndid i ben planejat cop de teatre. Amb aquesta decisió es creen
unes cortines de fum que fan oblidar, entre altres coses, la "salvatjada" -com algú ha declarat- que ha
comportat la fi sobtada del Festival de Sitges i també la notícia publicada en aquest diari dels cinc
candidats a dirigir el TNC. Se'ns pot doblar el pressupost, tots n'estem molt contents, però tot dependrà
-es diu- de com es reparteixin les noves quantitats. Amb tot, ningú no veu enlloc una definició, després
de quinze mesos de govern, d'una veritable actitud política i cultural. Mirem d'analitzar-ho.
Tancar el Festival de Sitges vol dir anihilar un esdeveniment que feia trenta-vuit anys que es produïa.
Era, com han recordat els escassos defensors del Festival, el més antic de l'Estat espanyol. És terrible
de veure com estem assistint, amb una impunitat total, a la destrucció de la memòria cívica i cultural
d'un país. Fa poc, a França, l'admirat Jack Lang proposava la creació d'una llei que preservés els llocs
de la memòria. Els que ja tenim anys hem assistit a una destrucció de cafès, teatres, cinemes, cases
modernistes a gairebé tots els espais de la nostra memòria, ens hem quedat sense grans cites de
pintura, aquell Saló de Tardor, tantes i tantes coses. També a França hi ha hagut un director d'un centre
dramàtic que en arribar-li la jubilació -o en ser apartat del càrrec- va exigir que ell volia dir la seva sobre
el seu successor. Ara hem vist que la darrera directora del Festival ha parlat, segons nosaltres en
excés. Mai no ha fet autocrítica i, francament, hom es pregunta: qui és ella per afirmar que Sitges no és
una ciutat adequada per a un festival?
Joan Ollé deia que quan un fill està malalt se'l porta al metge i no se'l tira per la finestra. Això és de ser
ben nascuts, deia el gran director. També sol ser habitual que tota la família es reuneixi i parli per trobar
solucions a la malaltia. ¿No hauria estat lògic que es convoqués tots els directors del Festival per veure
com es podia curar aquest fill o nét malalt?
Vaig dirigir durant deu anys aquest esdeveniment. El vàrem convertir, de ser un festival de teatre
universitari i de teatre independent -on el director o directors que hi eren no s'atrevien a donar la cara,
mai no el firmaven- en un festival internacional. Ho vàrem fer amb poquíssims diners i amb uns esforços
que avui semblen inimaginables. Tot ho donàvem per ben emprat perquè el Festival, bé o malament,
continuava. Era una riquesa, però ara aquesta riquesa s'ha destrossat completament. Com que sento
una mica meu el Festival, voldria donar les gràcies a Isabel-Clara Simó, a Glòria Montero, a Francesc
Massip, a Xavier Albertí i a tots aquells, molt pocs, que l'han defensat.
Resulta molt preocupant que alguns creadors descoberts a Sitges s'hagin negat a fer declaracions. La
por segueix regnant? Encara més preocupants resulten, també, les substitucions que s'han apressat a
trobar per al Festival de Sitges. Què té a veure amb un festival de dansa? Des de quan el Teatre Lliure i
l'Institut del Teatre, que tenen tots els privilegis del món, han de dirigir un festival internacional de teatre,
per molt especialitzat que sigui? Tornarem a fer-ho tot a Barcelona? Tornarem a la centralització?
Respecte al TNC, com és possible donar cinc noms al cap d'un any i tres mesos de govern? Noms,
menys un, per regla general, allunyats de tot interès per la veritable cultura catalana, la que s'expressa
en català. Noms que en els temps difícils i negres del franquisme, quan aquí el català era cruelment
perseguit, se n'anaren a ciutats més amables on mai no feren res per donar a conèixer el teatre i la
cultura catalans.
Per un costat es juga a ser molt democràtics, a consultar-nos, a parlar del Consell de les Arts, per l'altre
es fa tot el que ja es tenia programat des de fa temps, tant al Nacional com al Liceu. El que deia alguna
persona malintencionada: es doblaran les subvencions per donar més diners a la gent de sempre. Un
important empresari ha parlat d'acte revolucionari. Doncs visca! I que la revolució continuï. No deu ser
hora de fer un concurs públic per cobrir la vacant de la direcció del TNC. Un concurs que fos jutjat per
ciutadans per damunt de tota sospita, com fa l'Arts Council anglès.
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