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El teatre públic de les Glòries passarà de les vint-i-una produccions actuals a una franja que anirà de quinze a divuit

Menys espectacles, però amb
més funcions, al TNC

El nou programa marc de tre-
ball del Teatre Nacional de Ca-
talunya (TNC) –abans dit con-
tracte programa– no presenta
canvis espectaculars, tot i que
ajusta els paràmetres que han
d’empènyer la maquinària del
teatre de les Glòries durant el
quadrienni 2006-2009, una
etapa en què s’acabarà d’ei-
xugar el deute de crèdits per
infraestructures i que, alhora,
pretén emmotllar el funcio-
nament del TNC a les necessi-
tats escèniques del país i, es-
clar, al seu pressupost, que al
2006 tindrà 11.826.302 euros,
com a aportació de la Genera-
litat (el 72% del pressupost
corrent).

Per poder fer-ho, el primer
pas és disminuir el nombre de
produccions anuals. De les
vint-i-una que s’hi fan actual-
ment, es passarà a una for-
quilla d’entre quinze i divuit
muntatges per temporada.
“Aquesta reducció permetrà
que es puguin fer més funci-
ons i, per tant, que més gent
pugui venir a veure-les”, ex-
plica Joan Francesc Marco, el
conseller delegat del TNC i, en
bona part, artífex d’aquest
programa marc.

Mantenint l’èmfasi en el te-
atre de risc però a la vegada
“popular”, aquesta nova etapa
del TNC, que tindrà com a di-

rector artístic Sergi Belbel, es
proposa “objectius assumi-
bles”, es cura en salut Marco.
Les previsions d’ocupació de
les tres sales del teatre se si-
tuen en uns marges que van
del 65%, al 2006, al 70%, al
2009. Si es valora que la mit-
jana d’ocupació actual supera
el 75%, no sembla una dada di-
fícil d’assolir si es manté la
línia marcada fins ara per Do-

mènec Reixach, director que
deixarà el càrrec l’any que ve.
Amb tot, Marco matisa: “No és
bo anar a menys, encara que si
les previsions no es complei-
xen, tampoc s’enfonsarà el
món”. Com a contrapunt, ex-
posa: “No m’agradaria gens
tenir dèficit, i del que es trac-
ta és que el nou marc de tre-
ball sigui prou flexible per
poder rectificar durant la tem-
porada”.

Reformular els Tallers
És sabut que la idea original
de Joan Francesc Marco era
tancar la Sala Tallers. Amb el
temps, però, s’ ha adonat de
les possibilitats d’aquest espai,
tot i que sap que caldrà refor-
mular-lo. De moment, ja està
previst que no es dediqui

només a ser seu del projecte T6.
Sense anar més lluny, la tem-
porada que ve s’hi programa
una obra de l’Odéon Thêátre di-
rigida per Georges Lavaudant.

Si la producció pròpia de sis
espectacles, el teatre familiar,
revisar el patrimoni dels clàs-
sics, la catalanitat de les pro-
postes, la reposició d’un mun-
tatge d’èxit de la temporada
anterior, les coproduccions
amb altres centres públics ca-
talans (el Lliure i Reus) i in-
tentar crear productes com El
mètode Gronhölm –que ha tin-
gut vida fora del teatre públic–
marquen els eixos de la pro-
gramació, aquesta també té
previst comptar cada tempo-
rada amb dues produccions de
dansa i dues de música (con-
certs, òpera o sarsuela).

L’èxit del muntatge d’‘El mètode Gronhölm’ és un dels models a seguir pel Teatre Nacional
CRISTINA CALDERER

El retrat més humà de
Serrat i Carles Sabater

Aquest parell d’exemplars pu-
blicats per l’editorial Mina i el
grup Enderrock són els pri-
mers títols d’una col·lecció de
llibrets de fans, unes biogra-
fies dels principals protago-
nistes del panorama musical
català.

Serrat. Material sensible inclou
un recorregut per la seva dis-
cografia, un àlbum fotogràfic
i una entrevista en profunditat,
on descobrim, segons el pre-
sentador de l’acte a l’Ateneu,
Pep Blay, “un Serrat que té com
a referent Jacques Brel i que
s’ha anat renovant amb el
temps”. A més, la cantant is-
raeliana Noa ha volgut col·la-
borar a despullar Serrat. David
Escamilla, l’autor del llibre, va
recordar que el cantautor pu-
blicarà, després de 16 anys, un
disc en català.
En canvi, el monogràfic del
líder de Sau, Carles Sabater. Boig
per tu, escrit per Quim Vilar-
nau, descansa sobre la llegen-
da del mite desaparegut el 13
de febrer de 1999 quan va per-
dre la vida després d’un con-
cert a Vilafranca del Penedès.
“Es tracta d’un llibre circums-

tancial, perquè vam haver de
recuperar una entrevista pu-
blicada el 1998”, explica Vilar-
nau. El llibre és un record fo-

togràfic, discogràfic i emotiu
dels dotze anys d’història d’un
dels grups de pop més impor-
tants de Catalunya.

La Sala Tallers no
se cenyirà només al
projecte T6 i l’any
que ve acollirà un

muntatge de
l’Odéon Thêátre

Marta Monedero
BARCELONA

Feina tan fosca
com vital
l’enllestida
aquests dies

al Teatre Nacional,
que ha traçat les
línies de treball per
al període 2006-09,
en què reduirà els
espectacles però
augmentarà les
funcions.

Aina Mercader
BARCELONA

Amb motiu
del dia de la
música, ahir
veien la llum

dos llibrets que
ensenyen la cara
més personal de
Joan Manuel Serrat i
Carles Sabater.

Quim Vilarnau i David Escamilla, els dos autors de les biografies musicals
JORDI GARCIA

Aquesta col·lecció té previst am-
pliar-se amb llibrets sobre
Ovidi Montllor, Pascal Come-
lade, Els Pets i Brams.

Total orientatiu de 500 
funcions a l’any, 450 de les
quals es faran al Teatre
Nacional i 50 en gira

Objectiu d’arribar a girar quatre 
produccions per any i que una
ho faci per l’Estat espanyol i
per Europa

L’ocupació de partida serà del 
65 % fins a arribar al 70%. Una
xifra que ara depassa el 75%

Donar més versatilitat a la Sala 
Tallers i que també s’hi puguin
estrenar obres que no siguin
només del projecte T6

Incentivar les coproduccions 
amb els altres centres públics
catalans

Programar un parell 
d’espectacles musicals 
(concerts, òpera, sarsuela...) per
temporada, que siguin
complementaris a l’oferta
musical de la ciutat

Es preveu un 64% d’ingressos 
propis per al 2006, que
arribaran al 66% al 2009

La partida d’ingressos per venda 
de localitats s’incrementarà un 
9% entre el 2006 i el 2009

La partida d’ingressos per
patrocinis del 2006 al 2009 es 
veurà incrementada en un 14% 

Congelació de les aportacions 
que dóna la Generalitat, que al
2006 seran d’11.826.302 euros,
un 72% del total del pressupost
corrent

L’aportació de la Generalitat al 
2009 serà d’11.828,838 euros, un
71% del total del pressupost
corrent

EIXOS DE TREBALL


