
 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari        31/12/2004

Secció: Èxit   Pàg:78

ARTS ESCÈNIQUES // PERSPECTIVES

El nou mapa teatral fa lloc a les sales alternatives

• El suport del TNC i l'Institut de les Indústries Culturals dóna aire als petits locals

G. PÉREZ DE OLAGUER / ELENA HEVIA

El pròxim dia 9 de gener la Sala Artenbrut tancarà definitivament les portes i al solar que ocupava s'hi
construirà un edifici de pisos. No és la primera vegada que una sala alternativa, farta de mantenir-se a
força de voluntarisme, decideix passar el forrellat. Fa dos anys va ser el degà Teatre Malic, nascut l'any
1983, el que va donar el cop de porta final des d'uns criteris més artístics: els seus responsables van
tancar la sala però van mantenir la seva companyia de marionetes, La Fanfarra.
¿Males notícies? No del tot. Perquè el que presumiblement podria semblar un símptoma --aquesta
vegada fatal-- de la mala salut de les sales alternatives s'està estavellant contra l'optimisme dels
responsables de la resta dels petits teatres barcelonins, que contemplen com les institucions semblen
interessades a fer que ocupin un determinat lloc en l'encara desdibuixat mapa de la política de les arts
escèniques de la Generalitat. Per Frederic Roda, director del Teatre de Ponent de Granollers i president
de la Coordinadora de Sales Alternatives de Barcelona (Cosaba), l'Artenbrut "tanca en el pitjor
moment", en referència a les bones expectatives que es dibuixen a l'horitzó.
Josep Costa, responsable de la programació de l'Artenbrut, estableix el diagnòstic final. "Es tracta
d'una operació especulativa que respecto", diu, i al mateix temps certifica que en les tres últimes
temporades no s'havien produït pèrdues. Però no perdre diners dista bastant d'aconseguir beneficis,
una cosa que els responsables de la Sala Beckett, l'Espai Brossa, la Sala Muntaner, el Teatre
Tantarantana, el Versus, la Sala La Planeta (de Girona) i l'esmentat Teatre de Ponent han assumit
gràcies al conegut amor a l'art.

PROGRAMA T6

Aquests dies s'estan ultimant dos acords importants que podrien transformar les perspectives de futur
dels petits teatres, focus de creació i planter de nous autors. Tal com es contemplava en el document
Nova etapa del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), aquest coordinarà juntament amb les alternatives
el cicle del programa T6 dedicat a la jove dramatúrgia catalana. L'acord que es presentarà oficialment al
gener preveu que una de les obres del T6 s'estreni al TNC i una altra en una sala alternativa, que se
seleccionarà de manera rotativa.
Segons Toni Casares, director de la Beckett, Joan Francesc Marco, conseller delegat del TNC i artífex
de la seva nova política, ha estat un "bon interlocutor" i l'acord ha aclarit definitivament els dubtes
sobre si el teatre de la Generalitat acabaria delegant en les sales alternatives la responsabilitat
d'estrenar els nous autors.
"Nosaltres no ens queixarem mai del fet que els teatres oficials siguin alternatius. Si durant anys
hem apostat per autors joves i novells és pel buit que existia en els teatres públics", diu Casares,
que es vanta d'haver aconseguit que es modifiquessin les línies de programació dels teatres públics i els
teatres més convencionals.
Encara més ambiciós i més esperançador en termes econòmics és l'acord que Cosaba està tramitant
amb l'Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) i el seu director, Xavier Marcé, que contempla
ajudes concretes a sales i a produccions per un termini de tres anys, així com la subvenció dels
interessos de les noves línies de crèdits establertes amb diverses entitats bancàries. Aquest acord, que
es posarà en pràctica el 2006, canviarà el sistema mantingut fins ara, que establia crèdits de caràcter
anual, cosa que dificultava la planificació a llarg termini. "Cada sala negociarà les seves ajudes --
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explica Roda-- i per primera vegada s'establirà el patró del que val una producció en una sala
alternativa per facilitar aquests acords". 5Paral.lelament també es negocia la creació d'un fons de
risc, "una manera de protegir la investigació teatral", i de treballar sense dependre de taquilla,
segons Roda.
Davant de l'optimisme també hi ha espai per afrontar les crítiques llançades des de diferents sectors
sobre la pèrdua de l'originària voluntat alternativa de les sales, una funció que semblen haver recollit
espais com L'Antic Teatre, Conserves o Cincómonos. "A mi no em sembla malament que les sales
alternatives acabin convertint-se en espais més estables --assumeix Casares--. Crec que l'etiqueta
alternativa te l'has de guanyar cada dia. I encara que no es tracta d'examinar ningú, sí que és
veritat que s'ha fet molt teatre convencional".
En el capítol de lamentacions, els més perjudicats són els autors joves. Un d'ells, Marc Rosich, certifica
que amb el tancament de l'Artenbrut es frustraran més de 30 possibilitats d'estrenar, mentre que Costa
es dol del fet que els programadors no hagin sabut crear sinergies per fer saltar els èxits alternatius als
circuits comercials. "Seria el cas d'Adéu a Berlin i Flor de Otoño", apunta amb tristesa. Una cosa que
potser el futur disseny del panorama escènic sabrà solucionar.
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