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El TNC arriba a una ocupació del 79,41%, la més alta de la història

La Sala Tallers triplica el seu públic, però es tancarà a finals del 2005

JORDI SUBIRANA

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) ha aconseguit en la temporada 2003-2004 una ocupació mitjana
del 79,41%, un 6% més que en el curs anterior, xifra que es tradueix en una assistència de 183.804
persones, 34.223 més que l'any 2002-2003, en què va ser de 149.581. L'obra més vista és Primera
plana, amb 39.283 espectadors.

Aquestes dades les van fer públiques ahir Domènec Reixach, director del TNC, i Joan Francesc Marco,
conseller delegat del teatre. Reixach diu que està satisfet "però no eufòric". L'ocupació és la més alta
de la seva història però encara no supera els 238.209 assistents que va aconseguir Josep María Flotats
el 1997-1998.

El TNC té tres espais d'exhibició, que al llarg de la temporada han programat 473 funcions. Al gran, en
què s'ofereixen les obres més comercials, l'ocupació ha estat del 79,18% (113.430 persones), i al petit,
amb propostes de text més minoritàries, del 82,81% (37.886 assistents). Però l'increment més gran s'ha
produït a la Sala Tallers, en què es pot veure el cicle T6 d'escriptura contemporània i la dansa. Ha tingut
una ocupació del 76,50%, el triple que l'any passat. De 10.995 espectadors el curs 2002-2003 s'ha
situat en l'actualitat en 32.488.

Tot i que l'espai està consolidat, molt possiblement la sala deixarà d'acollir representacions i es
convertirà en un local d'assajos a finals del 2005. El motiu és rebaixar els elevats costos
d'infraestructura i manteniment que té el teatre de la Generalitat, que aquesta temporada se situa en els
5.800.000 euros. Marco no va voler confirmar aquesta informació encara que tampoc la va desmentir.
"Tinc les idees molt clares, però no vull que ni el consell d'administració ni el Govern se
n'assabentin per la premsa".

El que no està previst és que desaparegui el cicle T6. "Funciona bé, i per tant no sóc partidari de
tocar-lo. Una altra cosa és on es faci", subratlla Marco. Probablement, el TNC seguirà produint les
obres, encara que s'escenificaran a les sales alternatives de Barcelona.

Ferran Mascarell, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, és partidari que Lliure i TNC
participin d'un pressupost conjunt (per rebaixar els seus elevats costos) i d'una oferta artística diferent
(Lliure, llenguatges contemporanis, i TNC, propostes més clàssiques).

Preguntat Marco sobre aquesta qüestió, contesta que no ha parlat amb Mascarell. Afegeix que els dos
teatres "han d'augmentar les seves col.laboracions", encara que té dubtes sobre la idea del consistori
barceloní. Els dos teatres tenen organitzacions diferents. El TNC, amb un pressupost anual d'uns 11
milions d'euros, és una societat anònima, i el Lliure és una fundació privada en què participen diverses
administracions, "i amb uns òrgans que tenen una opinió al marge del que pensa l'ajuntament".

LA PROGRAMACIÓ
La temporada 2004-2005, Lliure i TNC organitzaran una sèrie d'actes per commemorar el centenari de
Txékhov. Al TNC s'escenificarà Les tres germanes, amb direcció d'Ariel García Valdés, i el Lliure acollirà
un muntatge de Joan Ollé sobre L'oncle Vània. A més, entre setembre i octubre del 2004, el TNC
presentarà Les Ballets de Monte-Carlo (Miniatures, del 15 al 18 de setembre), una obra de Sergi Belbel
(Forasters, del 16 de setembre al 14 de novembre), una peça de dansa de la companyia de Marta
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Carrasco (Etern? Això sí que no!, del 5 al 17 d'octubre) i la reestrena de Mar i cel, el popular musical de
Dagoll Dagom (del 21 d'octubre al 2 de gener). Una de les protagonistes del muntatge serà
l'exconcursant de la segona edició d'Operación Triunfo Elena Gadel.
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