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Trenta-set espectacles de tea-
tre, musica i dansa; exposicions,
lectures dramatitzades, cursos.
En essencia, aquests son els pro-
tagonistes de la vint-l-vultena
edicio del Sitges Teatre Interna-
cional, un festival qua comenga
avui i es perllonga fins al 15 de
juny. El seu director, Joan Olle,
el descriu amb menys estadisti-
ques i mes literalitat: «una bella
promiscuitat d'edats, talents, pai-
sos i llenguatges». Fa cinc anys
que n'es un dels puntals, possi-
blement perque les arts esceni-
ques son el seu m6n des que
tenia 18 anys. Director, autor i
professor teatral, fundador de
Dagoll Dagom i coMaborador en
mitjans de comunicacio, Joan
Olle busca I'eqiiilibri en la seva
vida professional i, enguany, el
trasllada al festival de Sitges.
—El teatre ja no cs relement

predominant del festival?
—Abans ho era mes. Aquest any

hem intentat que la presencia de
teatre, musica i dansa sigui m^s
equilibrada. I, apartir d'aqui, la
programacio funciona pel que
nosaltres anomenem paquets: el
paquet Shakeaspeare, el de Xavier
Albert!, el del Valencia Carles
Albarola, elfrances, el de dansa, el
dels 110 anys de Nat Nus Dansa, el

dels 20 anys del Ballet Contempo-
rani de Barcelona i el musical,
amb la presentacio del segell disco-
grdfic de Columna.
—Aquest any, la bomba es la

presencia del dramaturg Peter
Brook?

—La filosofia del festival es
donar carta blanca a joves crea-
dors i acollirgent degran talent.
En aquest sentit, Vatzar hafet que
un personatge com Peter Brook
ens visiti aquest any. De tota
manera, tambe hi ha d'altra gent
de molt talent, encara que no tin-
guin cap reconeixement, com la
coredgrafa Caryl Carlson, que
enguany tambe hi sera.
—En que es diferencia Sitges

de la resta de festivals, com el
Grec o el de Tarrega?
—Tarrega, per exemple, is

sobretot una fira-mercat, un Hoc
on les coses s'exposen. Sitges, mis
aviat, is un Hoc on neixen les coses
i se n'ensenyen d'inedites, no is
tant un Hoc de difusid.
—Deu ser arriscat dissenyar

una programacio basada en les
noves estrenes i en els nous

talents...

—Si, sobretot perque el public
is brutalment conservador. Es

perillos parlar de publics, perd, en
general, el public ti manca de
curiositat, li agrada veure mis
sobre allo que ja ha vist o que Ja

coneix. S'estd donant unfenomen
del 'star-system' televisiu, la gent
gaudeix veient al teatre les cares
que coneix per la televisio, perd
crec que aixd is positiu, Ja que,
com a minim, amb aquest factor de
perversid aconsegueixes que la gent
vaig mis al teatre.
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—Es una reflexio pessimista?
—Jo crec que abans de Tany

3050 Catalunya no tindrd un tea
tre interessant (ha! ha! ha!). No,
defet, no is la millor epoca del tea
tre catald. Si que ho is quant a
taquillatge, perd no pel que fa a la
qi^tat escinica ni de rise. Ea una

decada el teatre era mis agosarat
que ara.

—No haurien de protestar els
nous autors Catalans davant

aquesta perspectiva?
—Les sales alternatives son les

que realment presten atencid als
nous talents i el Romea tambi ha

passat aquesta epoca. I el nou Tea
tre Nacional hauria de servir per
aixd, perd Jo hi tine plena descon-
fianqa. El Elotatsfa 12 anys que is
a Catalunya, i durant aquest temps
no ha muntat mai cap autor teatral
catald. Ha muntat Pla i I'autor

Valencia RodolfSirera. Si a aixd hi
afegim elfet que el Teatre Nacio
nal s'emporta una xifra de I'ordre
del 80 % del pressupost destinat a
les sales, em fa molta por. Es una
paradoxa. Es com posar un rei
enmig d'una republica. El Teatre
Nacional no ha de ser un espai, ha
deserel teatre que esfa aqui.
V—A Sitges, quin es el percen-

tatge de produccio catalana que
es presents?
—Aproximadament un65 %de

la pro^macid.
—A qui va dirigit el festival?
—Sobretot a la gentJove de la

professid. La gentJove I'ha de con-
siderar el seu festival. I, any era
any, se'ns confirma Vaugment d'ac-
ceptacid. Els ingressos s'han anat
duplicant edicid rera edicid. Inten-
tem, a mis a mis, fer preus molt

ea>ndmics, descomptes per a grups,
activitats gratuites, servei de trans
port... Es per fer-ne una mica de
propaganda (ha! ha! ha!).
—Per que a Sitges, i no en un

altre Hoc, es manle un festival de
tanta tradicio?

—Perque I'any 68 Fraga Iribar-
ge vafer la Ilei de premsa, com a
primera obertura delfranquisme, i
va considerar que seria bo premiar
Catalunya amb un festival de tea
tre. I es va escoHir Sitges perque fos
una localitat vinculada a Van, la
literatura, la pintura, el modemis-
me... Va ser un oasi de tolerdncia,
com Vanomeno Jo, on els autors
menys grats al regim hi representa-
ven obres semiclandestines. El

jranquisme va obrir I'aixeta i Sitg^
va crear les catacumbes d'una nova

generacid que va poderpresentar
treballs inedits. Ja en democrdcia,
va ser un punt de trobada dels
autors independents i una porta
oberta per on van entrar aires
internacionals. Sitges es convertia
aixi en sindnim d'avantguarda, per
aixd ara es dona carta blanca,
sobretot, als mis nous. Peter
Brook va ser un dels primers a reu-
nir creadors de diversos paisos, a
dir-nos que coda cultura, per arri-
bar a ser ella, necessita de les

altres.

►S//ges Teatre Infemaclonal
se cetebra a Sitges des d'avui
fins al dia 15 de juny.


