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El TNC i les sales alternatives, unides en el projecte T6 

• Les entitats firmen un acord per donar suport als nous creadors catalans

ELENA HEVIA

El suport als joves autors catalans, que fins fa tres anys va ser un treball solitari de les petites sales
alternatives, té des d'ahir una projecció més important després de la firma del protocol de col.laboració
entre el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) i la Coordinadora de Sales Alternatives de Catalunya
(Cosaca) amb què es responsabilitzen del Projecte T6, nascut l'any 2002 al TNC i dedicat exclusivament
a la dramatúrgia contemporània. L'acord es farà efectiu la temporada vinent, 2005-2006, i culminarà
l'any 2009.

Amb la nova orientació del projecte, TNC i Coordinadora proposen sis autors en total --tres per part del
Nacional i tres més per part de les alternatives-- que es comprometen a escriure dues obres cada un
amb l'objectiu que una d'elles pugui ser representada al TNC i una altra en una sala alternativa en un
període de tres anys. En total, s'hauran escrit 12 peces. Cada temporada s'estrenaran quatre obres,
dues al Teatre Nacional i dues més a les sales que integren Cosaca. Pel que fa a la producció, el teatre
de la Generalitat de Catalunya assumeix el pressupost dels muntatges que es presentin a les seves
sales, mentre que les obres del T6 que s'estrenin a les alternatives ho faran en règim de coproducció i,
a més, es beneficiaran de la publicitat del teatre oficial.

ESTENDRE EL CONVENI
L'acord també s'inscriu en la política de descentralització del TNC. Així, Domènec Reixach, director
artístic del centre, va prometre una implicació territorial més destacada amb la possibilitat que les obres
puguin itinerar: "Volem estendre aquest acord quan les sales alternatives de Catalunya es
consolidin". Tampoc se supedita el T6, fins ara vinculat a l'espai Tallers, a una sala concreta del teatre.
La possibilitat que un autor del projecte pugui ser representat a la Sala Gran està oberta.
D'esquerra a dreta, Pere Puig, Toni Casares, Víctor Suáñez,
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