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El TNC i els teatres de petit format signen un conveni que preveu produir dotze obres d'autors
catalans en tres anys

El projecte T6 s'ampliarà a les sales alternatives

Marta Monedero

El Teatre Nacional i les sales alternatives sumen esforços per esperonar el planter d'autors i
facilitar-los l'estrena de les seves obres. Una activitat que, fins ara, les dues parts exercien per
separat i que, amb la remodelació del projecte T6, faran de forma conjunta.

L'objectiu: incrementar la nòmina d'autors de teatre catalans. L'eina: un conveni nascut arran d'un
procés de debat que ha empès la Coordinadora de Sales Alternatives de Catalunya (Cosaca) i el Teatre
Nacional de Catalunya (TNC) a establir un marc que promogui la dramatúrgia contemporània del país.
Representants de les dues parts signaven ahir l'acord que els permetrà "continuar el treball en
profunditat iniciat pel projecte T6", apuntava Domènec Reixach, el director artístic del TNC. La idea és
que, a partir de la temporada 2006-2007, els autors escollits deixin de ser residents per convertir-se en
associats. I què vol dir això? Doncs que sis autors proposaran dos textos cadascun que s'estrenaran en
un període de tres anys, a raó de meitat al TNC i meitat a les alternatives. És a dir, que cada dramaturg
veurà com s'escenifica una de les seves peces al Nacional i l'altra en una de les alternatives. En el cas
del teatre públic, l'estrena no ha de ser necessàriament als Tallers. "Podria ser a la Sala Petita o a la
Gran", concreta Reixach. Tot dependrà de les característiques del text i dels recursos que esmercin en
la producció. En realitat, la producció és la mare dels ous d'aquest ambiciós projecte teatral.
Pel que fa a la tria dels dramaturgs, el TNC en proposarà tres i les sales alternatives els tres restants,
"sense excloure ningú per qüestions de llengua, tot i que posarem l'accent en la producció catalana", diu
Reixach. Cadascun d'ells rebrà 4.500 euros l'any durant el període que anirà del 2006 al 2009 a canvi
dels textos i del compromís de participar en un procés de treball en què els autors comenten les obres
que estan escrivint. "Ajustarem les coses que durant els tres primers anys no han acabat de funcionar",
comenta Sergi Belbel, coordinador del T6, com és desempallegar "els autors de la pressió de l'estrena".

Conveni al punt de caramel

Després de picar pedra durant molt de temps, a les sales alternatives sembla que, ara, totes els ponen.
Tot i que queda matisar-ne la lletra petita, són a punt de firmar un conveni amb la conselleria de Cultura
que els augmenta les subvencions en un 30 per cent. Tant o més important que l'increment
pressupostari és que els ajuts es donaran per un període de tres anys i no any a any com fins ara, cosa
que els atorgarà més facilitat de maniobra. En conjunt, el conveni revertirà en les alternatives uns
2.200.000 euros, que engloben ajuts a sala i producció. D'aquest pastís, la Beckett en rebrà 497.500
euros, Espai Brossa (375.200), Versus (365.000), Tantarantana (375.200), la Muntaner (305.000) i
Teatre de Ponent de Granollers (319.600). A més, la productora Vània rebrà 265.000 euros
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Encaix de Frederic Roda, de les alternatives,
amb Joan Francesc Marco i Domènec Reixach,
el TNC
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