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El TNC salvarà les obres
d’autoria catalana del T6

setmana passada es plantejaven tan-
car la Sala Tallers i cancel·lar la pro-
gramació que tenien prevista en
aquest espai –així ho van comunicar
als afectats, dos dels muntatges del
projecte d’autoria catalana T6–, ara
la direcció busca una sortida menys
dràstica. Tot apunta que el tanca-
ment de la Tallers no es podrà evitar,
i que s’allargarà les pròximes tres
temporades –ahir Sergi Belbel va
afirmar a RAC1 que “serà provisio-
nal si s’arriba a produir”–, però en
canvi sí que se salvaran les obres
d’Helena Tornero i el tàndem de

Nao Albet i Marcel Borràs. La fór-
mula serà retallar en dates i pressu-
post diferents muntatges per enca-
bir a la programació de la Sala Petita
aquests projectes, que tenien pac-
tats des de la primavera del 2011. Tot
i així, els hauran de replantejar per-
què tindran la meitat de pressupost
i la meitat de dies d’exhibició.

La polèmica lingüística
Ahir, en entrevistes radiofòniques,
Ferran Mascarell i Sergi Belbel van
explicar que l’objectiu és complir el
pressupost tot i la davallada d’in-
gressos propis. “Al TNC no havíem
fet mai dèficit fins al setembre –de-
ia Belbel–. L’IVA cultural nosaltres
l’hem notat molt. Hi ha un abans i un
després”.

Tambéahirelcomitèd’empresadel
TNC va retirar la polèmica i criticada
mesura de parlar en castellà per pro-
testar,que“novaserunaaccióconsen-
suadaenassemblea”sinó“unadecisió
unilateral del comitè”.e

El TNC es quedarà només amb dues sales obertes i retallarà totes les partides el 2013. FERRAN MATEO

El comitè d’empresa retira la polèmica
mesura de parlar en castellà com a protesta

■ Trias: “Si l’Estat retira els diners d’un
patronat, no el necessitem per a res”

Els alcaldes de Barcelona, Girona, Lleida i Tarra-
gona van participar ahir en una taula rodona orga-
nitzada per la Fundació Romea per debatre sobre
Ajuntaments i cultura. Xavier Trias va ser contun-
dent: “Si l’Estat retira els diners d’un patronat, el
traiem [de l’entitat], no el necessitem per a res”.
Els alcaldes van defensar la cultura com a motor
econòmic de les ciutats i del país. “Vincularem
cultura amb generació de riquesa, que no vol dir
mercantilització”, va dir Carles Puigdemont.

enbreu

A Senzillament complicat, de Thomas Bernhard,
Josep Minguell encarna un vell i complex actor que
viu aïllat del món mentre recorda la seva interpre-
tació estrella –la de Ricard III– amb una corona po-
sada. El Círcol Maldà estrena demà aquest espec-
tacle dirigit per Moisès Maicas i ple d’humor negre
i àcid però també de moments de tendresa. “L’obra
és una mirada irònica amb trets compassius sobre
la condició humana i els seus aspectes més preca-
ris”, ha explicat el director.

■ L’humor negre i àcid de Thomas
Bernhard arriba al Círcol Maldà

L’artista nord-americana Roni Horn (Nova York,
1955) ha sigut guardonada amb el quart Premi Jo-
an Miró organitzat per la Fundació de l’artista de
Barcelona i La Caixa. El jurat del premi ha destacat
que l’obra pluridisciplinària de l’artista és “subtil i
complexa i que, com la de Miró, sempre queda
oberta”. El premi està dotat amb 70.000 euros i
l’organització d’una exposició monogràfica que es
podrà veure a la Fundació Joan Miró l’estiu del
2014 i més endavant al CaixaForum de Madrid.

■ L’artista Roni Horn guanya la
quarta edició del Premi Joan Miró
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El CaixaForum de Barcelona cobrarà entrada
Les exposicions temporals dels
CaixaForums de Barcelona i Ma-
drid deixaran de ser gratuïtes a
partir del maig. L’Obra Social de
La Caixa donarà prioritat al seu
vessant més assistencial.

ANTONI RIBAS TUR
BARCELONA. Les exposicions tem-
porals dels CaixaForum de Barcelo-
na i Madrid deixaran de ser gratuïtes
a partir de l’1 de maig. El preu de l’en-
trada per accedir a totes les exposi-
cions serà de 4 euros, tot i que els cli-
ents de l’entitat bancària seguiran
tenint l’entrada lliure. L’Obra Soci-
al de La Caixa ha pres aquesta me-
sura perquè ha decidit destinar més
recursos als projectes socials da-
vant l’augment de les necessitats de
caràcter assistencial que han sorgit
en la conjuntura econòmica actual.
Tots els ingressos que generin les
entrades aniran destinats a futures
iniciatives de l’Obra Social. També
destaquen que servirà per donar va-
lor a exposicions de primer nivell a
preus molt assequibles.

Les visites guiades i les activitats
–concerts,conferències,tallersiacti-
vitats familiars– també seran de pa-
gament des d’aquest gener a tots els
CaixaForum. Les visites comenta-
des ja costen 3 euros –els clients de
La Caixa poden adquirir les entra-
des a meitat de preu–. Els concerts
tindran un preu d’entre 2 i 5 euros, i
alguns d’extraordinaris pujaran fins
als 12 euros –per als quals els clients
de La Caixa i persones de col·lectius
fràgils també podran gaudir d’un
50% de descompte.

La Fàbrica Casaramona de Puig i Cadafalch, seu del museu. ACN

La direcció del Teatre Nacional
anunciarà divendres les retallades
que farà per no tenir dèficit i com-
plir el pressupost. El tancament de
la Sala Tallers es confirma però se
salvaran les obres del projecte T6.

LAURA SERRA

BARCELONA. El Teatre Nacional es-
tà ultimant aquesta setmana una re-
tallada d’estructura i programació
que s’anunciarà oficialment diven-
dres. Les mesures seran imminents,
per a la temporada 2012/13. Si bé la

Les exposicions de La Caixa van
ser de pagament fins al 1998. Des de
fapropde40anys,elscentresd’expo-
sicions de l’entitat han presentat po-
tents exposicions temporals forma-
des per obres de la col·lecció d’art
contemporani de La Caixa i de mu-
seus d’arreu del món –com el Prado
ielLouvre,ambquitenenacords–.El
CaixaForum Barcelona ha tancat el
2012, l’any del desè aniversari, amb
un rècord de visites. 971.000 perso-
nes van anar-hi a veure les mostres
dedicades a Goya i Delacroix.e


