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Magda Puyo dirigeix el Festival des del 2001, amb la idea d’afavorir una plataforma per a les noves dramatúrgies

QUADERN DE TEATRE
J o r d i C o c a

Sitges Teatre Internacional
T

ot i que el Festival de Teatre
de Sitges data de l’any 1967,
la seva veritable història, la
important, la que compta,
no arrenca fins que l’any
1977 se’n va fer càrrec Ri-

card Salvat. Durant els primers deu anys
el Festival, organitzat pel ministeri d’In-
formació i Turisme, l’Ajuntament de la
vila i la Diputació de Barcelona, tenia
una nul·la incidència en la vida teatral
catalana. Era poca cosa més que una
ocasió per reunir crítics i un cercle d’a-
mics al voltant de propostes amb pocs
interès. Una cosa sí que tenen en comú
aquella primera etapa i les posteriors: el
poc públic. Efectivament, el Festival de
Sitges, com si li pesés una maledicció,
mai no ha aconseguit de connectar prou
àmpliament amb els espectadors que
van regularment al teatre. Primer l’ex-
plicació d’aquest fet era que Sitges que-
dava lluny, que la carretera era dolenta,
que la publicitat no arribava a Barcelo-
na; més endavant es va dir que la infra-
estructura teatral de la vila era deficient,
que les propostes eren massa crípti-
ques... Finalment, quan en bona mesura
tot això s’ha resolt, la realitat és que al
Festival de Sitges no hi va tothom que hi
hauria d’anar. En aquest sentit, una de
les constatacions de totes les etapes ha
estat que ni els sitgetans no tenen gaire
interès per la proposta.

Però, a banda d’això, és evident que
quan a partir de l’any 1977 Ricard Salvat
en va assumir la direcció, el Festival va
fer un tomb de cent vuitanta graus. A
més de convertir-se en un punt de tro-
bada per al teatre espanyol i el català, va
passar a ser una finestra amb vistes a tot
Europa, i especialment als països de
l’Est. Es van ampliar considerablement
tant l’oferta com el concepte mateix de
què era teatre, alhora que cada any es
donaven a conèixer companyies de petit
format que, sense el Festival, no haurí-
em vist mai. De fet, en segons quins
moments, els espectacles de més relleu
al Festival acabaven esdevenint referents
per a la nostra cultura escènica. L’etapa
Salvat es tancava l’any 1986 i, si bé és
veritat que oferia un resum desigual i
amb deficiències d’organització, també
ho és que havia cobert un període ple
d’interès en què el Festival es va con-
vertir en un lloc anual de trobada i en
un referent.

Toni Cots, el director següent
(1987-1990), no va aconseguir de superar
el problema del poc públic i va orientar
el Festival en una línia minoritària que
pretenia mostrar les tendències escèni-
ques tant teatrals com de la dansa d’a-
leshores, però el pressupost i les eternes
mancances d’infraestructures van limi-
tar els seus projectes. L’any 1991 n’as-
sumia la direcció Joan Castells, amb un
pla a mig termini i en tant que sotsdi-
rector de l’Institut del Teatre, a partir
d’un acord entre aquesta institució i la
Generalitat de Catalunya, segons el qual
l’Institut es feia càrrec de l’organització
i l’orientació artística. Però Castells no va
tenir temps de concretar les seves idees
i, com a conseqüència del relleu en la
direcció de l’Institut, el 1993 n’assumia
la direcció Joan Ollé, que en fou el res-
ponsable fins a l’any 2000. Aquesta eta-
pa va voler recuperar en certa manera
l’esperit internacional i obert de Ricard

Salvat, alhora que també va possibilitar
un acostament al teatre català més in-
novador a partir d’una política de pro-
duccions pròpies i de coproduccions.
Superats alguns dels dèficits en les in-
fraestructures, a partir de 2001 dirigeix
el Festival Magda Puyo, amb la idea d’a-
favorir una plataforma per a les noves
dramatúrgies i d’abastar totes les arts
escèniques.

Ja es veu, doncs, que tot i els canvis en
la direcció, hi ha una mena o altra de
continuïtat en l’esperit del Festival, si
més no des de 1977. Efectivament, a mig
camí de moltes coses, el Festival de Tea-
tre de Sitges sempre ha aspirat a ser un
punt de trobada dels professionals, una
possibilitat de veure espectacles estran-
gers de formats reduïts i, alhora, una
plataforma per a les veus i les creacions
emergents i arriscades. Tanmateix, fins
ara continua patint la indiferència del
públic local i una certa desgana del pú-
blic barceloní que, tot i l’interès de l’o-
ferta, no acaba de sentir-s’hi interessat.

La proposta 2002
Enguany el Festival s’organitza en sis

apartats diferents: coproduccions, crea-
cions convidades, cicle Endansa, lectures
dramatitzades, companyies estrangeres
invitades i activitats de formació i refle-
xió. És una estructuració que, tal com
dèiem –i amb tantes diferències de ma-
tís com es vulgui–, essencialment man-
té el que en podríem dir l’ànima del
Festival des de l’etapa Salvat: conèixer
autors i propostes escèniques noves,
ajudar les veus emergents del teatre ca-
talà i ampliar el concepte de teatre o
d’espectacle fins allà on es pugui. Res-
pecte a l’etapa Salvat, s’ha perdut, i és
una llàstima, el lligam estret amb el te-
atre de la resta de l’Estat espanyol.

Mirada amb un cert detall, la pro-
gramació del 2002 té força interès. Aquí
és impossible de reproduir la proposta
completa, però, a més de l’oferta lligada
a la dansa i al moviment (Mal Pelo, La
Vana Gloria, Lapsus Dansa, etc.) hi tro-
bem un text d’Antonio Morcillo codiri-
git per l’autor i l’italià Roberto Romei
sobre la Transició política espanyola.
Destaca Estamos un poco perplejos, la nova
proposta de Marta Galán, que sembla
voler aprofundir en la recerca sobre el
que ella anomena “els paradigmes es-
cènics de la representació”, centrats ara
en la mirada. Teru Teru Produccions
ens ofereix la comèdia negra Les filles de
King Kong, de la jove suïssa d’expressió
alemanya Theresia Walser, que parla
del poder, de l’alienació, de les insatis-
faccions. A partir d’un text de Hans
Magnus Enzensberger, Rafel Duran in-
sisteix en la mirada pessimista sobre la
situació actual a Europa: crisis ideolò-
giques, pèrdues d’esperances, desen-
cís... Tornarem a veure Franco Di Fran-
cescantonio amb un text de l’israelita
Yehoshua Sobol. I veurem també
DogonEfff, d’Andrew Colquhoun i Maria
de Marias (Maria Escobedo), lligada a
l’esperit del “cos tel·lúric” d’Albert Vi-
dal. I una direcció de Miquel Gòrriz a
partir d’una peça de Teresa Sánchez,
Yvette Vigatà dirigint de nou, amb co-
reografia de Lipi Hernández...

Pel que fa a les companyies invitades,
potser caldria remarcar la portuguesa
Elisa Lucinda, la proposta sobre el setge
i la caiguda de Srebrenica del Labora-
torio Teatro Settimo que dirigeix Si-
mona Gonella, molt vinculada a la me-
diació cultural. I, és clar, Jan Fabre, que
coreografia My movements are alone like
streetdogs, amb la ballarina islandesa
Erna Omarsdottir, com sempre en els

territoris fronterers que delimiten al-
guns dels gèneres actuals. L’argentí Ja-
vier Daulte ens mostrarà Gore, una co-
mèdia sobre l’absurd de certes explica-
cions racionals. Destaca també l’estrena
d’un text de la poc coneguda entre
nosaltres Sarah Kane, la dramaturga
anglesa que es va suïcidar l’any 1999,
als vint-i-vuit anys, i que molts consi-
deren que era la gran promesa del nou
teatre britànic.

En fi, tal com dèiem és impossible ni
tan sols d’oferir un tast del conjunt de
la programació. Destaca, això sí, una
línia que es proposa de mirar el món
real, allò que ens envolta, i de constatar
tant les dificultats d’establir-hi unes re-
lacions prou fluides com la necessitat
imperiosa d’oferir, si no una resposta,
com a mínim una reacció a allò que
s’esdevé. Una reacció, una resposta, que
pot venir del gest, del silenci, de la mi-
rada, de la memòria, de la reflexió, del
diàleg raonador o de l’esclat que es de-
riva de les performances i els happenings.
Tot això és el que es pot trobar al Sitges
d’enguany, a més de les lectures dra-
matitzades de textos nous d’Enric No-
lla, Victòria Szpunberg, Albert Mestres i
Andreu Carandell. I, encara, el VIII
Congrés Estatal de Sales Alternatives,
un fòrum obert sobre la creació escèni-
ca contemporània, un laboratori d’es-
criptura dramàtica...

En conjunt, com es pot veure, es
tracta d’una proposta coherent, ben
travada, que ens ofereix diverses mira-
des sobre el nostre món, i diverses res-
postes a través de procediments també
diversos. Si el públic es decideix a anar
a Sitges podrà fer-se una idea força més
que aproximada de per on van els
plantejaments d’un ampli ventall de la
dramatúrgia actual.


