
La 23 edició, dedicada a la dansa, se celebrará del 6 al 9 de juny i homenatjará Joan Magrinyá

El Festival Internacional de Sltges inicia una
nova etapa a carree de l'Institut del Teatre

Cese Gelabert, Toni Mira i Ramón Ollé, entre els ballarins convidats
Andreu Sotorra

SITGESL5 edició d'aquest any de Sitges
Teatre Internacional, que se
celebrará del 6 al 9 de juny,

estará dedicada a l'espai escénic i la
dansa —tal com ja va avanqar a
aquest diari el seu comissari, Joan
Castells, en representació de ITnsti-
lut del Teatre—, i comptará, en el
que será el seu 23é certamen, amb
set espectacles de companyies cata
lanes, tres coproduccions internacio-
nals amb participació catalana, i
quatre coreografies entre grups de
l'Estat espanyol, Alemanya, i Sué-
cia. L'encontre englobará també el
IV Congrés de l'Associació de D¡-
rectors d'Escena, a banda de semi-
naris i debats amb la participació
d'especialistes en les arts de l'espec-
tacle, com l'alemany Peter Pabst, Ti-
taliá Ezio Frigerio, i la nord-ameri-
cana Mollie Murray. L'edició home
natjará també el vetérá coreógraf i
bailan vilanoví de 88 anys Joan Ma
grinyá, molt vinculat a la població
de Sitges i un deis mestres de la dan
sa en els últims seixanta anys.

Una nova línia d'actuació

Sitges Teatre Internacional enceta
amb aquesta nova edició una línia
que el Patronat del certamen, se-
gons paraules de l'alcalde de Sitges,
Jordi Serra, "va acceptar de seguida
perqué la proposta era arriscada i a
la vegada optimista". Les últímes
edicions, sota la direcció de Toni
Cots, havien motivat una certa polé
mica sobre la continuítat de la mani-
festació artística, fins al punt que el
maíeíx Cots havia manifestat que
"amb els mitjans amb qué comptem,
hem tocat sostre i no es pot continu
ar el matei planteig".

L'actual comissari, Joan Castells,
havia manifestat en relació a aquest
tema que "el Festival de Sitges no és
un certamen de director perqué hi

espectacles avui, dijous
ISd'abriJ de 1991

Concert dedicat ais
Intruments de tnetall peb
Soiistes de I'CO

BARCELONA — Els soiistes de
rOCB oferiran aquest vespre ai Saló
de Cent el primer deis quatre con-'
certs dedicáis ais intruments de
vent, amb obres de Sardá, Haydn i
Strauss. (Redacció)

El d'avantguarda
danés Tzarina Q Cut
actúa a la sala KGB

BARCELONA — El grup d'avant
guarda danés Tzarina Q Cul actúa
aquesta nit (22.30 hores) ai FCGB.
La visita d'aquest dueí és per pre
sentar el seu tercer disc On waste
ave-nude. (Redacció)
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Cese Gelabert, un deis ballarins participants en Sitges Teatre Intemacíonal; Joan Castells, comissari de l'edició; i Joan
Magrinyá, veterá ballari homenatjat aquest any en el certamen

treballa tot un equip sortit de l'Insti
tut del Teatre i perqué té unes co-
missions delegades que faran que el
compromis que hem agafat per tres
anys fins al 1993 es pugul complir
amb eficácia". Castells vol aclarir
també que "hem fet un disseny de
projecte amb coheréncia interna
amb tot el que es vol oferir des del
festival, sense oblidar que no es po
día fer un minifestival sense recur
sos i sí que, en canvi, podíem aprofi-
tar els que teníem pensant en els
creadors i en Ies diverses branques
de respectacle".

Peí que fa ais recureos al.ludits
per Joan Castells, Sitges Teatre In
ternacional té un pressupost de 45
milions de pessetes —cinc milions
més que l'edició de l'any passat—,
aportats per la Generalitat de Cata
lunya, el ministeri de Cultura, la Di-
putació de Barcelona, i l'Ajunta-
ment de Sitges. A part, hi hauran
aporíacions diverses, i un nou apro-
fitament deis espais de Sitges que

s'amplien amb l'obertura de l'Escor-
xador, que compartirá espais escé-
nics amb el pavelló esportiu, el cen
tre Maricel i el Teatre Prado.
Joan Castells ha especificat també

que "el planteig deis tres anys el
contemplem com un conjunt que,
després de Tactual edició dedicada a
la dansa, canviará per la de Tany vi-
nent amb el tema de les fonts tradi-
clonáis de l'espectacle, que assumirá
a la vegada el Festival Internacional
de Titelles, i el 1993 tractará sobre
la veu humana i el teatre".

Els espectacles coreográfics

En Tedició de juny, els participants
confirmats peí Patronat del Festival
estaran integráis per les coreografies
de Talemanya Susanne Linke, la
sueca Kenneth Kvamstrdm, Testre-
na mundial de la coproducció de la
companyia Metros, de Ramón Ollé,
i el Centre Choréographique de
Tours, l'espectacle amb participació

de 8 ballarins i 4 músics de diverses
nacionalitats, coordináis per Mal
Pelo, i un espectacle de col.labora-
ció entre alumnes de l'Institut i el
nord-americá Joe Algado.
Les companyies catalanes estaran

representades per les de Cese Gela
bert i Lidia Azopardi, la de Tomeu
Vergés, la d'Empar Rosselló, Toni
Mira, Agusti Ros i Pep Montoya,
Artur Villalba i La Sota de bastos.
A raés es compta amb la participa
ció del Centro Nacional de Nuevas
Tendencias Escénicas, de Madrid, i
la companyia Manolo Marín, de Se
villa, a més de la col.laboració del
Centro Andaluz de Teatro. En al-
^ns d'aquests casos, les coreogra
fies d'aquests grups tenen un carác
ter experimental, en espais a Taire
iliure, amb Tobjectiu que el festival,
segons el seu comissari, Joan Cas
tells, "siguí també un inlercanvi en
tre creadors per veure, participar i
reflexionar sobre el que fan i el que
es fa en la dansa conteraporánia".

La formadó Svarta
Katten presenta una obra
al Teatre Malic

BARCELONA — El grup suec tea
tral Svarta Katten presenta aquesta
nit (22 hores) al Teatre Malic Tobra
Una nit d'Orient. (Redacció)

Els Umpah-pah £an avui
la presentado del seu
primer disc a Girona

GIRONA — La banda de pop-rock
Urapah-pah presenta aquesta nit a
la Sala del Cel de Girona (22.30 ho
res) el seu primer elapé, Raons de
pes. (Redacció)

Presentado d'un Dibre
de FX MataiRoger
Mer sobre el Liceu

BARCELONA — El liibre El ̂ an
teatro del Uceo (historia artística),
de Roger Alier i Francesc X. Mata,
es presentará aquesta nit (21 hores)
al Cercle Artistic del Liceu. (Redac
ció)

'Per a no res'

Sortir de la rutina

Per a no res, de Manuel Dueso 1 AltniraD.
Cómpaiiyia; Teatre de Pas. Direcció: Ma
nuel Dueso. Intírprcls: Joan Manuel Orfla
Poíac, Pep Guinyol, Rosa Nicolás, Antonio
del Moral. Sala Beckett

Per a no res és la primera obra tea
tral de Manuel Dueso, un home vin
culat a la Sala Beckett des de la seva
creació i bon admirador i conebcedor
de la dramatijrgia de Tescriptor irlan
dés. Dueso, que assumeix també les
funcions de director del muntatge,
afirma haver estat treballant en To
bra durant una colla d'anys, a fms do-
tar-la d'una forma definitiva, A Pera
no res, Tautor crea dos personatges
d'indiscutible ascendéncia beckettia-
na —Alei i Ploi, molt ben interpre
táis respectivament per Joan Manuel
Orfla i Pep Guinyol—, que viuen
una existéncia monótona en un inde-
lerminat espai desértic. En aquest es-
cenari, els dos personatges es passen
la setmana laboral abocats a la cons-
trucció absurda d'estructures i plata-
formes amb tubs de ferro, sense cap
utilitat visible. Dueso s'ha inspirat

XAVIER PEREZ

amb encert en la característica pare-
Ila clownesca de Beckett, accentuada
en el seu muntatge peí contrast entre
un personatge més gras i un perso-
natge més prim, que remet a certas
formuladons tipificades del cinema
cómic nord-americá. Són dos perso
natges necessitats Tun de Taltre, que
viuen moments de tendn^ i mo-
ments d'irascibüitat.

Si la parella está clarament inspira
da en Beckett, la seva activitat po
dría remetre paral.lelament al teatre
de Pedrolo: pensem en els personat
ges dedicáis a mesurar Tespai a Cru-
ma, o els que evolucionen per dife-
rents plataformes a Sóc el defecte.
Peró, básicament, la tensió de Tobra
es basa en la necessitat d'un deis dos
protagonistes per acabar trencant la
rutina, necessitat que es contraposa a
la por a perdre la falsa seguretat de la
repetldó de les accions quotidianes.
Aquesta rutina, desgraciadament,
s'apodera en algunes ocasions del
muntatge, que acaba resultant Ueu-
ment ensopit, i que, d'altra banda, té
un cert problema de predpitadó i

brusquedat en el seu desenlia^. Ens
trobem amb un bon treball dintre del
que podriem qualificar una "ortodo
xia beckettiana", que funciona per-
fectamenl com a exerdd académic, i
que dóna a conéixer un autor capaci-
tat per a Tescriptura' teatral, i dotat
d'un senlit de Thumor i una agudesa
verbal dignes de continuitat. Ara bé:
com els personatges de Tobra, Dueso
es manifesta poc deddil a una sorti-
da del cercle vidós a qué pot conduir
un excessiu emmirallament en la dra
maturgia beckettiana, i aixó acaba li-
mitant el text. Ja ens hem referit en
alguna ocasió al cert "academidsme
de la investigació" que caracteritza
algunes produccions de la Sala Bec
kett. Si Dueso és capa? d'abordar al-
tres formulacions amb el rigor que
ha moslrat amb aquest text, i si es
deddeix explorar un món teatral on
caben propostes més innovadores, bé
podrem cür que el seu exerdd no
haurá servil "per a no res", i que
haurem guanyat un dramaturg que
hauria de teñir un lloc en la nova
dramaturgia catalana de text.
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