
qué en fem, del festival
per Joaquim Vilá i Folch

de Sitges?

Del 26 d’abril al 5 de maig s'ha celebrat 
a Sitges el XVII Festival internacional de 
Teatre, amb una repercussió, uns fruits i 
una eficacia mínims; jo gosaria dir que 
ha tocat fons. El Festival de Sitges sem
bla que només tingui raó d'existir perqué 
hi ha tota una colla de gent per a la qual 
té una mena de valor sentimental de difí
cil definició. Enguany, cap deis dos tea- 
tres, el Prado i el Retiro, no ha omplert 
ni una sola vegada, i tampoc peí carrer no 
hem trobat l'animació d'altres anys. Qué 
passa amb el Festival? Ara mateix, a l'ho- 
ra de repassar la programació, no trobo 
pas cap títol, cap espectacle que pugui 
utilitzar com a bandera, o que com a mí- 
nim justifiqui el Festival. I que consti que 
hi va haver espectacles que em van agra
dar, que em van deixar satisfet; muntat- 
ges amb tota una colla d'elements —una 
illuminació. una estética, un tret interpre- 
tatiu, el plantejament d'un moviment...— 
que van aportar indubtables punts positius 
a l’encontre. Pero Sitges vol teñir un Fes
tival Internacional de Teatre, i em pensó 
que en aquests casos el nivel! de la quali- 
tat mínima exigible ha de ser molt alt. SI 
no, no val pas la pena fer-lo. Els organit- 
zadors han addu'ít repetidament la poca do- 

tació económica i, alió que és més greu, 
la inseguretat o la irregularitat del cobra- 
ment. Peró és que, amb aquest tipus de 
programació, el Festival mateix hipoteca 
qualsevol subvenció. Gairebé valdría més 
contractar dos o tres espectacles realment 
importants i reduir el Festival a un cap 
de setmana.
Durant els anys en qué ha estat dirigit per 
Ricard Salvat, han estat donats una bona 
colla de suggeriments i d'alternatives per
qué el Festival es definís, prengués una 
orientado determinada. A cada convocato
ria, Salvat s'ha esforqat a donar un lema, 
un epígraf sota el qual poder agrupar els 
diversos espectacles, peró a la llarga aixó 
es demostra inconsistent i no dona cap 
tipus de carácter al Festival, que s'aigua- 
leix i es dilueix cada vegada més.

QUI FA EL FESTIVAL?
Enguany els noms que hi ha darrera el 
Festival, noms que formen el Patronat Mu
nicipal del Teatre. són els següents:
Consell rector: Josep Cots Puigdollers, 
Manuel Garrido Guzman, Juan-Mario Va
lentín Isidro, Jordi Maluquer i Bonet, An- 
toni Bartomeus, Josep M. Huguet, María 

Franco i Pacios, Joan B. Mirabent i Castiel. 
Secretari: Antoni Mirabent i Muntané.

Comissió assessora: Josep Cots Puigdo
llers, Guillem-Jordi Graells, Jordi Serrat i 
Gallart, Josep Sanchis Sinisterra, Francesc 
Nello i Germán, Joan Bas, Sergi Schaaf, 
Francesc-Xavier Canals i Pedral, Jaume 
Jornet i Raventós, Joan Ollé i Segura. Se
cretari: Antoni Mirabent i Muntané.

ignoro del tot quina és l'aportació perso
nal de cadascun d'aquests noms, i quin 
grau de responsabilitat els afecta. M'incli- 
no a pensar que poca, i que a cada edició 
la direcció de Ricard Salvat és la que té 
la responsabilitat última —i, potser, pri
mera i tot— del Festival. Peró, s'ho fa 
tot sol? Els noms que consten al progra
ma de má indiquen només l'equip de ges- 
tió que treballa en les feines concretes 
de l’organització. Hi ha ningú que hagi vist 
préviament els espectacles que es presen
ten? Hi ha selecció? Quin és el criteri? 
Per qué hi són els que hi són?

ELS ESPECTACLES CATALANS 
D'ENGUANY
El Grup de Teatre de l’lnstitut d'Experi-

Dos perso- natges tingueren a Sitges un relleu especial: Josep M. Flotats, amb la seva intervenció a l'homenatge a Camus...

... i Anna Ricci amb el seu espectacle 
Elsa de 

Gabrieli.



CLUB DE BUTXACA
13. GENTDELMEU 
EXILI
Teresa Pámies
160 pagines. 350pies.
La seva és la crónica tendrá, 
senzilla i humana, d'una gent 
que compartí amb ella els 
anys difícils del desterrament.
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mentado Teatral de la Universitat de Bar
celona presenta Angorina o la festa de 
maig de Pablo Ley Fancelli, dirigida per 
ell mateix. Vol ser un espectacle de re
cerca, pero es queda en un simple exer- 
cici que no desperté el més mínim inte
rés. Anteriorment s’havia presentat a Múr- 
cia (II Jornadas de Teatro 
14 de gener) i a Vila-real 
Teatre, 17 de marq).

Universitario, 
(Festival de

Grey, ChiscoDe Mágic Potion de Tina
Amado, Walter Cots, Angel González, Pier- 
re d’Andrea i Raúl Núñez, valdría més no 
parlar-ne: els seus components van demos
trar a bastament que no dominaven en 
absolut les técniques teatrals i del món 
de l’espectacle que utilitzaven. Els resul
táis van ser deplorables.

De receñí aparició:

12. ENCARA NO SÉ 
COM SÓC
María deis Ángels
Vayreda
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La Companyia Adriá Gual, en 
aniversari, presenta Ni carn, 
Franz Xaver Kroetz, en versió 
Carme Serrallonga. Carme Sansa, Joan 
Miralles, Aurora Garda i Toni Sevilla, di- 
rigits per Roger Justafré, ens oferiren una 
parábola didáctica —com ja abans la ma- 
teixa companyia ens havia ofert Música 
només per a vosté i Alta Austria, del ma
teix autor, que recull els problemes mí- 
nims de cada dia, alió que és quotidiá I 
que pot representar, per a molts, una suc- 
cessió de petites o grans tragédies diá- 
ries—: els problemes de la feina, la dig- 
nitat del treball. les aspiracions professio- 
nals, el conformisme, les relacions matri
moniáis, els filis, l’avortament, J’amistat. 
El muntatge era, pero, a 
lava massa problemes.

Dos personatges —dues 
brillaren amb un émfasi 
banda Josep M. Flotáis, que participa en 
l’homenatge a Albert Camus en el vint-l- 
cinqué aniversari de la seva mort, i d’al
tra banda Anna Ricci, la qual dona a co- 
néixer el seu espectacle Elsa de Gabrieli. 
Aquest muntatge, de fet, és el resultat 
d’un llarg procés de més de deu anys de 
feina, un procés que veiérem iniciar amb 
La nostra imatge (Teatre de l’lnstitut, 
mar? del 1976) i que va prosseguir des
prés amb Concert banal i Per tantes co
ses. La proposta d’Anna Ricci consisteix 
a ¡nventar-se una artista imaginaria i col- 
locar-la a l’Alemanya d’entreguerres. Elsa 
de Gabrieli concentrará totes les contra- 
diccions i tots els problemes deis intel- 
lectuals i els artistes alemanys de l’épo- 
ca, amb els quals conviu i es relaciona. 
Miquel Porter, en unes imatges filmades 
que donen 
mental, és el narrador de la biografía de 
l’artista, la 
viu d’Anna 
amb músiques de Manuel Blancafort, Fre- 
deric Mompou, Erik Satie, Francis Poulenc, 
Andreu Lewin-Richter, Giusseppe Verdi, 
Franz Liszt i Antón Bruckner. La presencia 
d’Anna Ricci a Sitges es completé amb 
una exposició oberta durant tot el Festi
val; amb el títol «Anna Ricci: Teatre mu
sical i Música-acció», recolija discos, car- 
tells, programes, enregistraments. foto-

suport al lleu esquema argu-

qual, en la interpretado en 
Ricci, ens ofereix un recital



grafies, etc., sobre la feina que la cantant- 
actriu ha desenvolupat a través del temps. 
Una taula rodona, «L'aportacló d'Anna Ric- 
c¡ a la música contemporánia», completa 
la mostra sobre l'actriu.

Els carrers veieren la presencia d’AI Víc
tor i el seu equip que, a més d'algunes 
accions esparses, concentraren la seva 
forpa en l’acció Sitges é mobile (del pro
yecte Catalunya é mobile). L’acció, reali
zada al Cap de la Vila i a la platja, con- 
sisteix a situar en un espai determinat els 
més variats objectes amb una intenció 
plástica: móbils, plástics, barrets estrafo- 
laris, maquillatges, inflables, desferres in
dustriáis, escombrarles, etc., al so de mú- 
siques determinades. Serenitat, bon hu
mor, estímuls imaginatius... Al Víctor no 
pretén res més.

El Teatre Curial també planta la seva es
tructura al carrer i l'omplí amb el seu 
centenar de metres cúbics d’escuma, amb 
qué realitzá les variacions més sorpre- 
nents. Blanc! és una mena de somni ama
ble, pie de sorpreses estétiques, que juga 
amb un element nou —nou en l'especta- 
cle—, com ho fa Pep Bou amb les bombo
nes de sabó. Es tracta d'encantar-se davant 
la proposta amb la máxima ingenuítat pos- 
sible. Josep Parés ha tingut l'encert de sa- 
ber-h¡ donar la dinámica apropiada.

:ls Rocamora presentaren Air Mail de Car
as Cañellas. És un muntatge per a ninots 
titelles que segueix una trama detecti- 

vesca i es presenta en un escenari con
vencional. Aquesta variant formal pot te
ñir forca interés; tanmateix, els autors 
encara han de resoldre una bona colla de 
problemes práctics.

Paradoxalment, dos deis espectacles que 
em van interessar més van ser els que 
van passar més desapercebuts. Els Cos- 
siers de Montui'ri (els quals, segons el 
programa, havien de bailar l’últim diumen- 
ge i ho feren el primer, sense que en tin- 
guéssim avís) han estat el complement 
d'una preséncía anterior deis Cossiers 
d’Algaida, en una passada edició del Fes
tival. Sembla que, a més d’aquests dos 
grups, només hi ha a Mallorca els d’Alaró. 
Tots plegats intenten conservar una tra- 
dició antiquíssima que possiblement s'es- 
tén més enllá de la Processó del Corpus 
i de la Mallorca estricta, ja que en po- 
dem trobar restes i indicis al Principat 
mateix. De simbologia diversa i discutida, 
els cossiers són una reliquia antropoló
gica evident: la seva funció Hígada a mo- 
ments litúrgics, les lletres de caire erótic 
que segueixen la melodía, la indumentá- 
ria i els colors —groe, vermell i verd— do- 
minants, les estampetes, els cascavells, 
el mocador de seda i el ramet d'alfábrega 
(i les inefables i inexplicables «Bambes» 
Per calcatl), la preséncia del dimoni, ven- 
put per la Dama. Vet aquí unes actuacions 
que no vam poder seguir d’una manera 
completa.

L altra intervenció fou la deis alumnes 
de l'Aula de Teatre del Patronat Municipal

Els Cossiers de Montui'ri, defensors d’una tradició antiquíssima.
de Cultura de Mataró, que ompliren els 
vells carrers de Sitges amb parelles d’AI- 
tíssims i Neues recitant l'Auca trágica i 
mort del Plem de Salvador Espriu, en ho- 
menatge al poeta desaparegut (homenatge 
que a Sitges tingué d'altres manifesta- 
cions: exposició de fotografíes de l’obra 
teatral, preséncia deis treballs d'Armand 
Cardona Torrandell, recitat de La pell de 
brau per Josep M. Casanovas dirigit per 
María Luisa Oliveda). Cada Cec i cada 
Neua s’anaven acostant, seguint les seves 
intervencions, cap a l’església, on conflu'í- 
ren. L'homenatge acaba al Racó de la Cal
ma amb la representació de l'inici de la 
Ronda de mort a Sinera. La veu mateixa 
d’Espriu recitava l’Autor, mentre que els 
personatges rondaven lentament peí Labe- 
rint. Tota la forca dramática de la Mort i 
el Quella, de les ombres deis personatges 
espriuans, corprenia els escassos assis- 
tents a l’acció.

I acabo, malgrat deixar-me totes les inter
vencions de fora, que, d'altra banda, poca 
cosa aportaren en aquesta edició. I em 
sap greu, perqué m'hauria agradat parlar- 
vos d’aspectes concrets d'Atacama del 
Teatro de l’IRAA, de Las maletas del grup 
Yauzkari de Navarra, de Hinkemann del 
Württembergische Landesbühne Esslingen 
alemany, del Magenia de París o bé de La 
Tartana de Madrid. Qué en fem, pero, de 
tot aixó? Com s'ordena i es fa rendible

Blanc! és un somni amable, pie de sorpreses estétiques.Al Víctor: la modesta pretensió de difondre serenitat i bon humor.

dins el panorama teatral catalá? Quins 
objectius cobreix? Quin profit en traiem?

Tant de bo poguéssim teñir un Festival 
de Sitges decisiu i eficag per a la nostra 
vida teatral! Que cada any fos la cita i 
el lloc d’encontre de les representacions 
més importants de la temporada, que in
cidís amb contundéncia en el nostre món 
teatral, que fos esperat i recordat. Com 
el tindrem l’any que ve?

JOAQUIM VILA I FOLCH

(Fotos: París-Gámez.)


