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Un autor popular
i a la vegada líric
“El vaig llegir molt,
de jove, sobretot la
poesia. Vaig llegir
Laia i no en recordo
res. De les narracions,
tampoc. Vaig llegir
i veure Primera
història d’Esther i en
sabia algun fragment.
M’agradava aquesta
cosa esperpèntica,
mig popular i mig lírica
que té. La poesia la
trobo eixuta, escrita
amb una llengua
impossible. Algun
poema es pot salvar.
No el considero el
gran poeta que
tothom diu que és”

ANY
ESPRIU

NARCÍS COMADIRA
( GIRONA, 1942)

ARTS ESCÈNIQUES

El TNC es planteja tancar
una sala i suspendre el T6

El TNC es veurà obligat a prendre
mesures dràstiques i immediates
per suportar la caiguda d’ingres-
sos. El teatre podria tancar la Sala
Tallers i suspendre el programa de
nous dramaturgs, el T6.

en els últims mesos de l’any, ha
conduït els responsables del TNC
a plantejar-se el tancament de la
Sala Tallers. En una reunió que va
mantenir divendres el consell
d’administració del teatre es va
posar sobre la taula aquesta mesu-
ra i, en conseqüència, la cancel·la-
ció del projecte T6. A banda del
tancament de la sala on es va inau-
gurar el TNC el 1996 amb Àngels a
Amèrica, també s’està valorant
l’aplicació d’un ERO als treballa-
dors de la casa. Des del TNC con-
firmen que s’estan valorant diver-
ses possibilitats per fer front a
unes xifres difícils, que el director
Sergi Belbel les explicarà pública-
ment aquesta setmana entrant i
que, en qualsevol cas, a l’anunci no

hi haurà “bones notícies”. Se-
gons ha pogut saber l’ARA, les
mesures que es prendran seran
immediates. Se suspendran dos
dels tres espectacles progra-
mats dins el projecte T6 d’en-
guany: No parlis amb estranys
(fragments de memòria), d’Hele-
na Tornero, i Atraco, paliza y
muerte en Agbanäspach, de Nao
Albet i Marcel Borràs. L’únic
muntatge d’aquest projecte que
s’estrenarà, al febrer, serà Gro-
enlàndia, de Jordi Faura, i des-
prés la Sala Tallers ja tancaria.
Els dramaturgs escollits n’estan
al corrent i tenen pendent una
reunió al TNC.

Les males notícies arriben al
TNC després d’anys de patir re-
tallades continuades de la Gene-
ralitat. Dels 18 milions de la tem-
porada 2008 s’ha passat als 12,5
d’aquesta (amb una aportació de
Cultura de 8,5 milions). El con-
seller Ferran Mascarell, quan va
presentar el futur director del
TNC, Xavier Albertí, va conside-
rar que era una bona xifra, tot i
que ara sembla que l’ajustarà
encara més. La davallada de pú-
blic l’ha notat, igualment, el
TNC en els últims anys, en què
ha programat menys obres i fun-
cions –una desena menys– per
assumir les retallades.e

ANTONI RIBAS / LAURA SERRA
BARCELONA. Les retallades estan
posant al límit els grans teatres pú-
blics de Barcelona. El Nacional es-
tà a punt de fer un cop de timó
dràstic tant en la seva estructura
com en la programació. La rebai-
xa de les ajudes previstes per a
aquest 2013 –encara no confirma-
des però insinuades per la conse-
lleria de Cultura–, sumada a la da-
vallada de públic experimentada

El TNC, que ara s’enfronta al moment més difícil de la seva història, es va inaugurar el
1996 a la Sala Tallers amb Àngels a Amèrica, de Tony Kuhser. TONI BOFILL / TNC

El teatre cancel·la el cicle de nous dramaturgs catalans

La llibreria Robafaves tanca temporalment
ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. La llibreria Robafa-
ves, de Mataró, ha tancat temporal-
ment. La cooperativa que la gestio-
na està pendent d’una oferta d’uns
inversors per comprar el local on es-
tà ubicada la botiga i ha decidit tan-
car per centrar-se en les negociaci-
ons. Esteve Guardiola, el gerent de
la històrica llibreria, un dels centres
neuràlgics de la vida cultural mata-
ronina, assegura que l’única possi-
bilitat de salvar la cooperativa és
“desfer-se de la càrrega financera
que suposa el local”. Afegeix que la
situació amb els proveïdors és “molt
tensa” i que tenen problemes per
subministrar novetats als lectors. Si
la venda del local, situat al carrer
Nou i amb una superfície de 900
metres quadrats, arriba a bon port,

es podrien quedar allà com a lloga-
ters o traslladar-se a un altre punt
de Mataró. Guardiola assegura que
el tancament no és definitiu i que la
voluntat és que sigui una situació
“provisional”.

La cooperativa té actualment
set socis que fa cinc mesos que no
cobren. El 2012 van plegar set tre-
balladors i cinc més van ser acomi-
adats. El juny de l’any passat els
membres de la cooperativa van en-
gegar una campanya de microme-
cenatge per intentar eixugar el
deute de 250.000 euros que arros-
segaven. La iniciativa no va tenir
l’èxit que esperaven, i van seguir
buscant opcions per no haver de
tancar. Des dels anys 70 la Robafa-
ves ha rebut diversos premis, com
la Creu de Sant Jordi i el premi de
Llibreter de l’Any.e

La llibreria Robafaves, de
Mataró, al juliol. PERE VIRGILI
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Pressupostos del TNC del 2006 al 2012

ANY MILIONS D’EUROS

2006 15,9
2007 15,8
2008 18,3
2009 18,54
2010 15,78
2011 12,5
2012 11,72

Les xifres del TNC

El públic del TNC del 2006 al 2012

TEMPORADA ESPECTADORS

2006-2007 184.385

2007-2008 159.500

2008-2009 172.095

2009-2010 170.000

2010-2011 143.787

2011-2012 144.869


