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El Festival de Sitges arrenca amb la força de Mar Gómez

La consellera Caterina Mieras promet més suport institucional al certamen en la inauguració de
la seva 35 edició

Bernat Deltell SITGES

La consellera de Cultura, Caterina Mieras, va inaugurar ahir a la tarda la 35 edició del Sitges
Teatre Internacional prometent més ajut al festival, que arrencava motors de la mà de la
companyia Mar Gómez.

La mateixa Mieras va assegurar que, en la nova política cultural del govern català, Sitges ha de ser "per
la seva trajectòria i prestigi el més gran referent a Catalunya del teatre de creació contemporània". Així
mateix, la consellera va anunciar com un dels objectius del seu departament "consolidar el mapa de
festivals de teatre" com un "factor bàsic per articular la creació amb la producció".

Per la seva banda, la directora del Sitges Teatre Internacional, Magda Puyo, va explicar que amb els
canvis que hi ha hagut aquests darrers mesos "em veig ja com una veterana del festival", i va destacar
la bona qualitat dels espectacles que es podran veure aquest any al certamen. Puyo va recordar que el
teatre és no només diversió sinó, també, crítica, i en aquest sentit totes les produccions d'aquesta edició
contenen "una forta dosi de crítica social i política davant les injustícies que ens envolten".

En l'apartat artístic, la inauguració va anar a càrrec de les obres White Cabin i Después te lo cuento, de
la companyia de dansa Mar Gómez. En total, en aquesta edició, a Sitges s'hi podran veure 25
espectacles, quatre dels quals formen part del projecte Iceberg, una aposta per la nova autoria i
direcció.

AGENDA D'AVUI
18.00 La historia de M. Engracia Morales. Teatre Prado. Sergi Fäustino.
18.00 Después te lo cuento. Teatre Retiro. Cia. Mar Gómez.
20.00 El miedo y la música, de Julio Manrique. Palau Maricel. Cia. Lars Gez.
22.00 Morir a Bagdad. Creació col·lectiva. Jardins de Terramar. Teatre per la pau.
22.00 White Cabin. Mercat. Akhe Russian Enginnering Theatre.
El muntatge de dansa Después te lo cuento, de la
companyia Mar Gómez.
Cristina Calderer
entació i Museu de les Arts Escèniques
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