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El TNC impulsa una fundació per obrir una nova etapa 

• Joan Francesc Marco planteja en un estudi canvis per al teatre

J. SUBIRANA / G. PÉREZ DE OLAGUER

"El Teatre Nacional de Catalunya iniciarà una nova etapa". Així ho assegura el conseller delegat del
teatre, Joan Francesc Marco, que en un informe planteja introduir importants canvis en l'espai escènic
de la Generalitat. Un dels principals és que el TNC deixi de ser una societat anònima (SA) i es
converteixi en una fundació. Marco, que pròximament presentarà l'estudi a la Conselleria de Cultura, diu
que el document està "obert a les opinions dels agents del sector".

"Considero que la SA no és la figura jurídica ideal per al TNC ja que és un règim que està sotmès al dret
mercantil", assenyala. El teatre ha de ser una fundació "perquè es tracta d'un model que, a diferència de
les SA, no té el lucre econòmic com a principal objectiu". Una altra de les raons del canvi és que els
patrocinadors de les fundacions tenen exempcions fiscals.

La transformació comportarà la desaparició del consell d'administració del TNC. En el seu lloc es crearà
una junta de govern integrada per 12 membres que s'encarregaran d'escollir el director artístic, i per això
no serà nomenat per concurs públic. "No conec cap més teatre on l'elecció es faci d'aquesta manera",
afegeix el gestor.

Marco assegura que encara no hi ha "cap calendari prefixat" per substituir Domènec Reixach, que és el
responsable artístic actual, tot i que és cert que Reixach programarà la temporada 2005-2006 i el nou
director s'incorporarà al seu lloc a mitjans o finals del 2005 per poder preparar amb tranquil.litat el curs
2006-2007.

La línia artística també es modificarà. En l'informe, on no hi ha ni una sola menció d'una possible unió
entre el Lliure i el TNC, es planteja oferir més teatre de repertori, exhibir peces catalanes de totes les
èpoques i potenciar l'oferta de dansa, la presència de creadors estrangers i de teatre familiar els caps
de setmana. En l'estudi, Marco explica que el seu desig és exhibir regularment al TNC muntatges en
castellà produïts per altres teatres públics espanyols. El cicle T6 d'escriptura contemporània "se seguirà
programant", però amb alguns canvis. Les obres es representaran a les sales alternatives, "uns espais
que són fonamentals en la promoció de nous autors", amb les quals Marco iniciarà una sèrie de
col.laboracions. La seva idea és que aquestes peces siguin coproduccions entre el TNC i les sales
alternatives o produccions del TNC que es mostraran al circuit independent.
Marco estudia convertir la Sala Tallers --que al projecte original del Tetre Nacional no hi figurava com a
sala d'exhibició-- en un local d'assajos obert a tots els artistes. Amb aquesta mesura es busca reduir els
elevats costos de manteniment i ampliar les relacions amb el sector teatral. El Teatre Nacional de
Catalunya seguirà coproduint muntatges amb teatres privats i col.laborarà amb els centres de producció
que la Generalitat posarà en marxa a diverses ciutats per descentralitzar la creació de Barcelona. 
Joan Francesc Marco, el març passat a casa seva.
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