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Les administracions volen redefinir el festival de Sitges 

• Generalitat i ajuntament no garanteixen la continuïtat de la mostra

JORDI SUBIRANA

Les administracions públiques que subvencionen el festival Sitges Teatre Internacional (STI) volen fer
un gir al model artístic per evitar que desaparegui. Tant la Generalitat com l'Ajuntament de Sitges
coincideixen que l'actual línia, centrada en la creació contemporània, no atrau el públic, encara que cap
de les institucions consultades en garanteixen la continuïtat.

Gabriel Serrano, regidor de Cultura de l'Ajuntament, reconeix que les administracions, entre las quals
també es troba el Ministeri de Cultura, encara no s'han reunit, però assegura que la voluntat del
consistori és continuar organitzant l'esdeveniment amb alguns canvis. "La nostra intenció és que a
Sitges no només es faci teatre emergent sinó obres comercials". Segons Serrano, aquest gir és
absolutament necessari. "L'assistència de públic dels últims anys no ha sigut l'esperada". Serrano
assegura que han de ser les institucions que paguen el festival les que defineixin "el model" a aplicar "i
no el director".

Menys concreta es va mostrar la secretària general de Cultura de la Generalitat, Gemma Sendra. "La
valoració del treball que s'ha fet és positiva, però ara ens hem de prendre un parell de mesos per
reflexionar sobre el futur. Hem de parlar amb el sector i amb la resta d'administracions
implicades per veure què podem fer i estudiar una nova línia".

Sendra, que descarta que la solució sigui fusionar teatre experimental amb comercial, opina que en el
futur de l'STI tindran un paper decisiu els diferents centres de creació teatral que el Govern vol muntar
en diverses ciutats. Cultura encara no vol donar cap informació sobre el projecte (segons el sector
teatral amb prou feines s'ha començat a dissenyar). Segons el que ha pogut saber aquest diari cada
centre s'especialitzarà en una activitat escènica. Cultura vol descentralitzar la producció de Barcelona,
aconseguir un equilibri territorial i crear un circuit d'actuacions. Tàrrega, Girona-Salt, Terrassa i Reus
figuren entre les localitats candidates.

El que sí que és segur és que Magda Puyo no continuarà al capdavant de l'STI. "Ara em vull
concentrar en la meva carrera artística", diu Puyo, que sempre ha criticat el "desinterès" de les
administracions i ha defensat que l'esdeveniment sigui la conseqüència del treball continu al voltant de
la creació contemporània.

Mentre les administracions decideixen el futur de l'STI, el sector teatral dóna per fet que Sitges té els
dies comptats. Salvador Sunyer, director de la mostra Temporada Alta, s'ofereix per celebrar a Girona i
Salt una mostra de  creació contemporània "si l'STI acaba desapareixent", apunta.

Magda Puyo, exdirectora de l´STI, a Sitges, el juny passat
Arxiu
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