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«Cada cop estem més con-
tents del que tenim.» Amb
aquestes paraules de satis-
facció començava ahir la
presentació de la nova tem-
porada de la Sala Trono el
seu responsable, Joan Ne-
grié. El cas és que aquesta
sala de teatre alternativa ha
rebut enguany 57.000 eu-
ros de subvenció (18.000
dels quals són de l’Ajunta-
ment de Tarragona), que
els han permès programar
també actuacions de teatre
els dissabtes. «Obrirem la
sala de dijous a diumenge,
amb teatre, dansa, música i
dansa», apuntava Negrié.

El cartell s’inaugura
amb un muntatge de la
companyia valenciana La
Hongaresa, Umbral, de Pa-
co Zarzoso. Després
d’aquesta representació
s’organitzarà el primer so-
par dels amics de la Sala
Trono, que serà amenitzat
pel Mag Gerard. Actual-
ment s’han inscrit com a
«amics» de la Trono 82
persones, «una quantitat
que no ens esperàvem en
tan poc temps; esperem ar-
ribar als cent», apuntava
ahir Joan Negrié.

En teatre destaca espe-
cialment la producció de

Trono Villegas Almenys no
és Nadal, amb la qual la
companyia tarragonina
trenca un silenci d’anys
sense cap producció.
L’obra, original de Carles
Alberola, és protagonitza-
da per Isabel Sans, Menuda
Tàpias, Pere Navarro i
Cristina Casanova. Gira al
voltant de dues velles que
fa anys que comparteixen
habitació en una residència
per a la gent gran, amb
l’amargor de sentir-se inú-
tils per als de fora.

Les representacions tea-

trals (vegeu la peça annexa)
s’afegeixen a les habituals
de dansa, els dijous, entre
les quals hi ha dues compa-
nyies tarragonines: el Ba-
llet Español de Felipe Gar-
cía, de Cambrils, i Maria
Montseny i Anna Rubiola,
de Salou. També es podran
veure a la Trono dues ses-
sions de màgia (24 i 31
d’octubre), que formen
part del cicle Teatre Màgic,
que durant un mes i mig
oferirà espectacles de mà-
gia als tres teatres de la ciu-
tat.

La companyia Trono Villegas torna a l’activitat amb l’obra «Almenys no és Nadal»

La Sala Trono estrena temporada
programant també els dissabtes

CARINA FILELLA / Tarragona

Dies 10 i 11 d’octubre
� La Hongaresa

escenifica Umbral

17 i 18 d’octubre
� Representació de

l’obra Nines

23 d’octubre
� Dansa i teatre físic

amb Jordi L. Vidal

24 d’octubre
� Actuació de màgia

25 d’octubre
� No sin mis ídolos, amb

Marta Stagnaro

6 de novembre
� Ballet Español de

Felipe García

7 i 8 de novembre
� Primer ball, de la

companyia Malatesta

20 de novembre
� Ballet Flamenco

Kiko Moreno

20 i 21 de novembre
� Rebeldías posibles,

amb La Cuarta Pared

27, 28 i 29 de novembre
�  Almenys no és Nadal,

de Trono Villegas

23 i 29 de novembre
� Concert

d’Espaldamaceta

● Era una assignatura pendent i ara
han aconseguit fer-la realitat segura-
ment perquè han rebut més ajuts ins-
titucionals (57.000 euros). La Sala

Protagonistes de l’obra Almenys no és Nadal. / EL PUNT

Trono de Tarragona enceta la nova
temporada programant representa-
cions teatrals també els dissabtes,
que s’afegeixen a les habituals dels
divendres i a les actuacions de dansa,

els dijous. La temporada arrencarà
els dies 10 i 11 d’octubre amb Um-
bral, de la companyia La Hongaresa.
Destaca també la producció de Tro-
no Villegas Almenys no és Nadal.
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