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M. de Roig (paraules
d’avui) és un espectacle
dirigit per Maria Manau i
Frederic Roda, del Teatre
de Ponent de Granollers,
amb què divendres la Sala
Trono enceta una tempo-
rada, en la qual, també pel
que fa al teatre, programa-
rà una recopilació dels mi-
llors monòlegs del clown
Carlo-Mô (10 i 11 d’abril);
Contra el progrés, set peti-
tes obres d’Esteve Soler,
que posa en escena la com-
panyia Teatre al Detall i
que arribarà a Tarragona
precedida per la bona aco-
llida que ha tingut a la Sala
Beckett de Barcelona (17 i
18 d’abril): Un mar dins
del calaix, un muntatge
basat en la prosa de Joa-
quim Ruyra que han creat
Teresa Vilardell i Fina Ri-
us (8 i 9 de maig); Tres ca-
dires, de la jove dramatur-
ga Elena Codó, a càrrec de
la companyia Entàndem
(16 i 17 de maig), i les re-
posicions, a causa de l’èxit
de públic obtingut la tem-
porada passada, de De
postre, François Villon, un
espectacle de la tarragoni-
na Maria Vera (22 i 23 de
maig), i El lleig, el muntat-
ge del text de Marius von
Mayenburg, que la Sala
Trono ha portat als escena-
ris de tot Catalunya amb
un total de 65 representa-
cions (29, 30 i 31 de maig).
D’altra banda, i per primer
cop, la Sala Trono ha deci-
dit programar dos especta-
cles de màgia: Monólogos
Mágicos, del Mag Gerard

(24 d’abril), i Recetas
afrodisíacas, de la doctora
Laura Amor, de la compa-
nyia Mundo Mandarina
(25 d’abril).

En dansa, la Sala Trono
fa un pas endavant aquesta
temporada amb la copro-
ducció del primer especta-
cle de ball de la seva histò-
ria. Es tracta d’Una del
montón, una proposta de
les ballarines i coreògrafes
Ana Corredor i Ana Pérez
que, per qüestions de da-
tes, es preestrenarà el 4 de

juny (a porta tancada i no-
més per als amics de la Sa-
la Trono) i tornarà a l’esce-
nari tarragoní a la tardor.
Quatre muntatges més
complementaran la pro-
gramació de dansa, entre
els quals sobresurt Caris-
mas, un espectacle de fla-
menc de Meritxell Puvill,
que es reposa per la gran
acollida de públic que va
obtenir la temporada ante-
rior. Els responsables de la
Sala Trono tenen intenció
d’apostar per la dansa fla-

menca d’aquí endavant
per la gran demanda que
aquest estil té entre el pú-
blic.

La Sala Trono té actual-
ment 133 abonats a la seva
programació, circumstàn-
cia que obliga el teatre a
doblar, o fins i tot triplicar,
el nombre de funcions de
la majoria dels espectacles
que programa per donar
cabuda també al públic
que no forma part dels
Amics de la Sala Trono.
Joan Negrié va explicar

ahir que la sala no ha notat
de moment la crisi, atès
que el públic ha omplert el
teatre durant els mesos de
gener i febrer (tot i que
s’ha notat un lleuger des-
cens al març), que els pa-
trocinadors mantenen el
seu suport i que tant
l’Ajuntament de Tarrago-
na com la Generalitat han
decidit mantenir les sub-
vencions de l’any passat
(18.000 i 35.000 euros,
respectivament). La Dipu-
tació encara no l’ha fixada.

La Sala Trono coprodueix el primer
espectacle de dansa i reposa «El lleig»

Un muntatge de textos de Montserrat Roig enceta el programa de tardor del teatre tarragoní

El lleig torna a la Sala Trono després de la bona acollida que ha tingut en la gira que ha fet per Catalunya. / EL PUNT

● Amb M. de Roig (paraules d’avui), un es-
pectacle que difon el pensament de l’escriptora
Montserrat Roig, la Sala Trono de Tarragona
enceta divendres i dissabte la temporada de pri-

NATÀLIA BORBONÈS / Tarragona mavera, que inclou catorze espectacles i incor-
pora per primer cop la màgia. Joan Negrié i Va-
nessa Hernández, programadors de la Trono,
van fer ahir un balanç quasi triomfal de la tem-
porada passada i van anunciar la decisió del

teatre de coproduir per primer cop un especta-
cle de dansa, el de la ballarina tarragonina Ana
Corredor. L’exitosa producció de l’anterior
temporada, El lleig, tornarà a la Trono per aco-
miadar-se després de més de mig any de gira.

● Uns 13.500 espectadors
van assistir l’any passat a
les 150 projeccions de ci-
nema que es van fer a
l’Antiga Audiència de
Tarragona, i que van cor-
respondre als cicles VO i
Filmoteca de la Generali-
tat, que organitza l’asso-
ciació cultural Anima’t, i
al cineclub de la filmoteca
Andrés de Andrés. Segons
ha informat l’Ajuntament

de Tarragona, la progra-
mació cinematogràfica a
l’Antiga Audiència s’or-
ganitza des de l’any 2001 i
des de llavors s’ha anat
consolidant «com la sala
de cinema al centre de la
ciutat». A partir d’aquest
any, a més, algun
d’aquests cicles també
s’amplia al centre cívic de
Bonavista i a la sala El
Cau. L’any passat, el cicle
VO Filmoteca de la Gene-

ralitat va oferir 41 projec-
cions amb un total de
3.395 espectadors i el ci-
neclub de la filmoteca An-
drés de Andrés, 68 projec-
cions amb 8.900 especta-
dors. D’altra banda, tretze
de les projeccions del Fes-
tival Internacional de Ci-
nema Rec van atraure
1.600 espectadors i les
quinze de les convocatò-
ries SCAN, Actua i Festi-
val Gai-Lèsbic, 250. En-

guany els cicles Psinema,
organitzat pel Fòrum Psi-
coanalític de Tarragona, i
La Mirada, de l’associació
La Mirada Descoberta,
s’afegiran, junt amb el fes-
tival Rec, als altres esde-
veniments cinematogrà-
fics que es convoquen a
l’Antiga Audiència.

La programació del mes
d’abril comença avui
(22.00 h) amb la projecció
de la pel·lícula 8 i mig, de

Federico Fellini, que
s’inscriu en el cicle cine-
ma d’autor La Mirada. I
demà es projectaran dos
films::Los lirios del valle a
l’Antiga Audiència,
(18.00 h), producció nord-
americana de Ralph Nel-
son, de la filmoteca An-
drés de Andrés; i al centre
cívic Bonavista (20.00 h)
El lado oscuro del cora-
zón, pel·lícula de l’argentí
Eliseo Subiela.

El cinema de l’Antiga Audiència de Tarragona va
atraure 13.500 espectadors l’any passat

EL PUNT / Tarragona

El grup vallenc Pa
Sucat participa en
la fira de teatre
d’Igualada
● Valls. La companyia
Pa Sucat de Valls es
l’única de la demarca-
ció de Tarragona que
participa en la Mostra
Fira de Teatre Infantil i
Juvenil d’Igualada, que
comença avui i acabarà
diumenge que ve. En la
mostra participaran 51
companyies, que pre-
sentaran divuit estrenes
i oferiran 107 funcions
diferents entre especta-
cles de sala, de carrer i
tallers. Pa Sucat hi pre-
sentarà dissabte l’es-
pectacle de titelles El
Tòfol i la Tina, un mun-
tatge original de Jordi
Jubany i Lluís Graells i
dirigit pel segon. La
Mostra Fira de Teatre
Infantil i Juvenil és el
mercat d’arts escèni-
ques de les terres de
parla catalana especia-
litzat en teatre infantil i
juvenil. Està concebu-
da com un aparador de
les produccions catala-
nes de teatre infantil i
juvenil més interes-
sants i està adreçada a
programadors (engua-
ny n’hi haurà més de
465, que representen al
voltant de 232 entitats)
i al públic en general.
Enguany arriba a la vin-
tena edició. Està orga-
nitzada per l’Institut
Català de les Indústries
Culturals de la Genera-
litat i l’Ajuntament
d’Igualada. / EL PUNT.

Cambrils convoca
el premi de
narrativa
marítima
● Cambrils. L’Ajunta-
ment de Cambrils ha
convocat la segona edi-
ció del Premi de Narra-
tiva Marítima Vila de
Cambrils Josep Lluís
Savall, que està adreçat
a una obra de qualsevol
gènere narratiu (novel-
la, recull de contes, die-
tari, llibre de viatges...),
escrita en català i que
tingui com a tema prin-
cipal el mar. El termini
d’admissió de les obres
acabarà el 18 de setem-
bre vinent i el veredicte
del jurat es farà públic
el 29 de novembre en el
marc de l’acte de lliura-
ment dels Premis Vila
de Cambrils. L’obra
guanyadora rebrà un
premi en metàl·lic de
3.500 euros i la publica-
ció del text. / EL PUNT.


