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El Teatre Nacional de Catalunya trenca amb l'herència de CiU 

• Joan Francesc Marco anuncia un pla que reduirà l'agenda d'activitats

ELENA HEVIA

Els responsables del Teatre Nacional de Catalunya no volen parlar de refundació, sinó més aviat de
continuisme, perquè "en línies generals, fins ara s'han fet bé les coses, especialment en l'etapa
dirigida per Domènech Reixach". Però les accions empreses diuen una altra cosa. Ahir, Joan
Francesc Marco, conseller delegat del teatre; Caterina Mieras, consellera de Cultura i un recuperat
Romà Cuyàs --president del consell d'administració del TNC-- van presentar Nova etapa, un document
que estableix les futures línies d'actuació de l'equipament cultural. El text neix de la petició feta per la
consellera a Marco i ha estat consensuat amb les associacions catalanes del sector. També ha estat
enviat als responsables culturals de CiU i del PP, a més a més d'una trentena de personalitats
vinculades a les arts escèniques que han pogut traslladar les seves impressions al TNC.

Però per establir una nova etapa, el consell d'administració del TNC ha trobat un important escull, el
contracte programa vigent que va ser firmat el novembre del 2003, quan el govern de CiU estava en
funcions i a poc més d'un mes que l'executiu del tripartit prengués possessió. "Aquell contracte ens
vinculava fins al 2006 i s'havia firmat quan ja s'havien produït les eleccions", explica Marco.
¿Solució? Esmena a la totalitat. Dijous passat es va prendre la decisió de crear un nou acord que,
segons el conseller delegat, "estarà a punt en els pròxims tres o quatre mesos".

Nova etapa té entre els objectius reduir el nombre de produccions i representacions i establir una
política de descentralització. En aquest sentit, el TNC firmarà un acord amb la Federació de Municipis
de Catalunya, amb l'Associació Catalana de Municipis i amb les quatre diputacions catalanes perquè les
obres del TNC puguin girar per Catalunya. "El contracte programa actual ens obligava a realitzar
450 representacions", confirma Marco, i aquesta quantitat sembla xocar frontalment amb la futura
estratègia de contenció de costos. "Em vaig quedar molt satisfet --va dir Marco-- quan la consellera
em va dir que no augmentaria el nostre pressupost i que destinarà aquests diners al conjunt del
teatre amb moltes més necessitats que nosaltres".

TALLERS, PER A ASSAJOS
En aquesta política de reajustament, sembla sortir damnificat el tercer espai del TNC, la Sala Tallers,
que originalment no es va concebre com a lloc d'exhibició. La intenció del teatre és que aquesta sala
sigui utilitzada preferentment en el futur com un espai d'assaig per a les companyies de teatre i dansa
que tinguin dificultats.

Entre els objectius del nou document presentat per Marco hi ha la creació d'un repertori estable, a la
manera dels teatres públics europeus, considerat d'una forma àmplia amb una especial atenció a la
"dramatúrgia autòctona", que constitueixi "un referent i un model per al teatre català". També es
plantegen avaluar els resultats del Projecte T6 amb la finalitat de cuidar de manera especial la nova
creació escènica. Per a això s'estableix un treball conjunt amb les sales alternatives. Convertir-se en
aparador del teatre internacional, amb els ulls posats en la coproducció; comprometre's amb la dansa
"com a element constitutiu" del TNC, programar teatre familiar, i de manera excepcional, música són
les altres propostes fonamentals que fa el centre. I per damunt de tot, se situa la voluntat que aquest
espai es converteixi en una peça de la xarxa teatral catalana. Segons Mieras: "Hem de coordinar els
grans equipaments de què disposa Catalunya". 
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Cua d'espectadors al Teatre Nacional de Catalunya, l'estiu passat.
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