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Joan Negrié, gestor de la
Sala Trono, va destacar
que la cinquena temporada
del teatre «és la de la con-
solidació»: «Per la qualitat
dels espectacles i per
aconseguir que cada cop
sigui una programació mi-
llor», segons va dir ahir
Negrié, que va afegir que
«sovint costa trobar com-
panyies bones amb bones
propostes». Per celebrar el
primer lustre, els respon-
sables del teatre han deci-
dit reposar la mateixa obra
que, el 7 de febrer del
2003, va inaugurar oficial-
ment la Sala Trono: Petits
suïcidis, de Gyula Molnár,
amb Carles Cañellas com
a director i protagonista.

En la nova temporada hi
destaquen dues produc-
cions més. Per una banda,
La màquina de parlar, de
Victòria Spunzberg (demà
i el dia 18), de la company-
ia Teatre Obligatori, amb
un repartiment format per
Sandra Monclús, Marc
Rosich i Jordi Andújar. I
per l’altra, L’amant, de
Harold Pinter (22 i 29 de
febrer), amb direcció de
David Vent i amb la matei-
xa Sandra Monclús i Al-
bert Pérez com a protago-
nistes. La programació es
completa amb tres obres
més: La candidata (25 de
gener i 1 de febrer), un
muntatge «de crítica polí-
tica» que es posa a la pell
de la dona que aspira a la
presidència de la Generali-

tat de Catalunya; l’actua-
ció dels Accidents Poli-
poètics (7 i 14 de març),
que presentaran Mas triste
es robar, un recital de poe-

sia adreçat sobretot «a
gent que no llegeix poe-
sia»; i Teatro de lo infame
(21 i 28 de març), una obra
escrita, dirigida i interpre-

tada pel clown Carlo-Mo.
Pel que fa al cicle de

dansa (hi haurà sessions
els dijous de cada quinze
dies), començarà avui amb
Velocitat personal, d’He-
lena Lizari (21.30 h). Com
a novetat, aquesta tempo-
rada s’ha inclòs un espec-
tacle de flamenc, Ropita
tendía (21 de febrer), a
càrrec de la companyia se-
villana Flamenco y Punto,
amb música i cant en di-
recte. Ana Corredor, res-
ponsable d’aquest cicle de
dansa, va fer ahir un ba-
lanç molt positiu de la pro-
gramació, i va destacar
que, a més del Teatre Prin-
cipal de Valls, ara estant
negociant amb el Bartrina
de Reus per tal que hi passi
el mateix circuit de dansa.

La Sala Trono de Tarragona recupera
l’obra que va inaugurar el teatre per

celebrar el cinquè aniversari
Creen la figura de l’Amic de la Sala, amb descomptes en tots els espectacles

� La Sala Trono comença l’any apujant els preus.
Es passa dels 10 als 12 euros en les entrades per a
obres de teatre i de 5 a 6 euros en els espectacles de
dansa. Amb tot, ofereixen la possibilitat de fer-se
Amic de la Sala a aquells espectadors que vulguin
pagar una quota de 30 euros anuals i d’obtenir des-
comptes en tots els espectacles «i també descomp-
tes a altres activitats que es facin a fora de la Sala
Trono», segons Joan Negrié, gestor de la sala. Ell,
juntament amb Oriol Grau, el director, van destacar
els problemes econòmics que suposa mantenir una
sala de teatre com aquesta: «Hem de trucar a moltes
portes», van dir ahir, quan encara, diuen, no han re-
but els ajuts de la Generalitat ni de la Diputació.

� Els responsables de la Sala Trono
de Tarragona han volgut celebrar el
cinquè aniversari recuperant el ma-
teix espectacle que va inaugurar el

Els responsables de la Sala Trono, ahir, en aquest teatre de la Part Alta. / RITA LAMSDORFF

CARINA FILELLA  / Tarragona teatre, el febrer del 2003. Es tracta de
l’obra de teatre d’objectes Petits su-
ïcidis, de Gyula Molnár, amb Carles
Cañellas. El muntatge es podrà tor-
nar a veure a la Trono els dies 8 i 15

de febrer. A més, per celebrar el pri-
mer lustre, ofereixen la possibilitat
de ser Amic de la Sala, amb una quo-
ta anual de 30 euros i amb descomp-
tes en cada espectacle.

S’apugen els preus

� Tres professors del de-
partament de filologia ca-
talana de la Universitat
Rovira i Virgili (URV),
Pere Navarro, Montserrat
Corretger i Xavier Rull,
han obtingut ajuts per rea-
litzar els seus respectius
projectes de recerca. Pere
Navarro ha rebut la VII
Beca de Recerca Vila de
Cambrils, un ajut bianual
atorgat per l’Ajuntament,
per elaborar el treball El
parlar de Cambrils. Estu-
di fonètic, morfosintàctic i
lèxic, que farà una descrip-
ció del parlar cambrilenc,
en tots els àmbits: la pro-
núncia, les formes verbals,
les paraules més usuals a
la població, les expres-
sions típiques... Navarro
ha estudiat en diverses
ocasions les variants geo-
gràfiques del català parlat
a les comarques tarragoni-
nes. Ha publicat Els par-
lars de la Terra Alta (Di-
putació de Tarragona,
1996, 2 volums) i té altres
monografies comarcals:
un treball sobre el parlar
de la Fatarella i manuals
descriptius sobre els par-
lars de la Ribera d’Ebre, el
Priorat i el Matarranya.

Per la seva banda, Xa-
vier Rull ha rebut l’ajut a la
investigació Lídia Armen-
gol Vila, atorgat pel go-
vern d’Andorra. Rull farà
el treball El parlar andor-
rà dels segles XVII i XVIII:

anàlisi prospectiva, en el
qual descriurà com era la
llengua catalana parlada a
Andorra durant l’edat mo-
derna. Per obtenir aquesta
informació, Rull buidarà
textos de l’època, com ara
cartes, actes de judicis,
acords del Consell Gene-
ral i documentació dels co-
muns andorrans. Rull ha
treballat en diverses bran-
ques, com l’estudi de la
formació de mots, la ter-
minologia, l’elaboració de
diccionaris, la toponímia,
les perífrasis verbals o
l’estandardització oral de
la llengua, i ha rebut guar-
dons semblants en els dar-
rers anys, com la Beca
Abelard Saragossà 2006,
de l’Institut d’Estudis Ca-
talans. I Montserrat Cor-
retger ha rebut la XXIX
Beca Manuel de Montoliu,
de la Diputació de Tarra-
gona, amb la qual analitza-
rà l’aportació crítica i
creativa de Domènec
Guansé a la novel·la cata-
lana entre 1924 i 1978.
Guansé és un dels crítics
literaris més significatius
de la segona república, la
guerra i l’exili. L’estudi do-
narà a conèixer per primera
vegada les relacions literà-
ries i epistolars de Guansé
amb els principals autors
del segle XX, des de Víctor
Català i Narcís Oller fins a
Maria Teresa Vernet, Vice-
nç Riera Llorca, Rafael Ta-
sis i molts d’altres.

La URV investigarà els
parlars de Cambrils i Andorra

i l’aportació de Domenec
Guansé a la novel·la catalana
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� Els museus de la Funda-
ció Gala-Salvador Dalí a
Figueres, Púbol i Portlli-
gat van rebre 1.302.347 vi-
sitants durant del 2007.
Aquesta xifra supera en un
4,3% la del 2006. Els mu-
seus Dalí són, un any més,
un dels centres dedicats a
la difusió de l’art més visi-
tats de tot el país.

A més, 1.281.281 per-
sones van visitar les set ex-

posicions sobre Dalí en
què ha participat la funda-
ció en museus i galeries
d’arreu del món. Per tant,
més de 2,5 milions de per-
sones van veure l’any pas-
sat la col·lecció de la fun-
dació. Actualment la fun-
dació està treballant en el
programa del 2008, que
inclourà exposicions al
Salvador Dalí Museum de
Sant Petersburg (Florida),
el MOMA de Nova York,

el Museu Sakip Sabanci
d’Istanbul i el Convent
dels Mínims de Perpinyà.

El Teatre Museu Dalí de
Figueres i l’espai de joies
que hi ha adjunt són les
mostres dalinianes que
van rebre més afluència de
públic durant l’any passat.
Va arribar a 1.098.549 vi-
sitants, un 4,39% més que
el 2006. El nombre de visi-
tes dels altres dos museus
de la Fundació Gala-Sal-

vador Dalí, que estaran
tancats fins a mitjan març,
també es va incrementar
respecte de l’any anterior.
En aquests casos, però,
van rebre força menys pú-
blic que el museu figue-
renc: 104.081 persones
van anar al Castell Gala
Dalí de Púbol (un 6,96%
més que el 2006) i 99.717
a la Casa Museu Salvador
Dalí de Portlligat (un
0,66% més).

Els museus Dalí van rebre el 2007
un 4,3% més de visites que el 2006

GEMMA ARCHÉ / Figueres

� Juan Eduardo Cirlot
(Barcelona, 1916-1973),
poeta, crític d’art, compo-
sitor, era conscient que el
seu ideari polític feixista li
havia passat i li passaria
una factura caríssima.
S’havien oblidat i, en el fu-
tur, s’oblidarien d’ell per-
què havia proclamat coses
de l’estil: «Jo sóc l’últim
feixista d’Europa». Al ci-
neasta Miquel Porter i
Moix, li havia dit: «Jo sóc
un nazi». «Però, com has
de ser un nazi, tu?», li repli-
cava, esverat, Porter i
Moix. Com podia ser un
nazi aquell creador que ha-
via esquitxat tota la seva
obra amb un principi: la lli-
bertat de l’home? Segons

Corredor-Matheos, respo-
nia a un joc, a un joc provo-
cador, a un joc surrealista.

A la part final del film
Cirlot, la mirada de Bron-
wyn, del realitzador Gerard
Gil, afloren els fantasmes
que han envoltat Cirlot, un
personatge clau en la crea-
ció artística del segle XX.
Gil va presentar la pel·lícu-
la l’any 2005 a la Filmoteca
i ara, amb l’ajuda del pro-
ductor Paco Poch, li ha tro-
bat una distribució comer-
cial en format DVD. Fora
dels circuits habituals, la
cinta es pot comprar per In-
ternet. Gil reconstrueix el
rostre polièdric de Cirlot,
«l’artista més interessant
de Dau al Set, i alhora el
més silenciat».

Editen en DVD un film del
realitzador Gerard Gil sobre
el poeta i crític d’art Cirlot
MARIA PALAU / Barcelona


