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El lleig és una comèdia
que reflexiona sobre els
cànons de la bellesa i la
importància que té la imat-
ge en la societat actual. El
seu autor, Marius von
Mayenburg, és un dels
noms més destacats de la
nova dramatúrgia alema-
nya i europea. Ho prova el
fet que al juny, quan El
lleig ja s’hagi instal·lat a
Barcelona, també s’estarà
representant a Londres i
Berlín, van comentar ahir
Joan Negrié i Oriol Grau.
L’obra es representarà a
Tarragona del 22 al 25 i del
29 al 30 de maig i el 2 de
juny. Al Tantarantana
s’escenificarà del 4 al 29
de juny i després és proba-
ble que faci gira. La Sala
Trono, propietària dels
drets en català de l’obra,
també n’ha reservat els
drets en castellà perquè no
descarta poder-la repre-
sentar a la resta de l’Estat
espanyol.

La temporada teatral de
primavera de la Sala Trono
arrencarà, però, els dies 4 i
11 d’abril amb Mate y cho-
colate, una comèdia de la
companyia argentina Los
Colifas, que ha tingut molt
bona acollida al cafè teatre
Llantiol de Barcelona, on
s’ha representat durant les
últimes setmanes. El ma-
teix mes d’abril, en con-
cret els dies 18 i 25, l’ac-
triu Marta Angelat ha es-
collit la Sala Trono per a la
preestrena de L’any del
pensament màgic, un mo-
nòleg teatral basat en la

novel·la del mateix títol de
l’escriptora nord-america-
na Joan Didion. La tempo-
rada de teatre es clourà el 9
i 16 de maig amb Follia
d’amor, de Sam Shepard,
que representarà Komoi
Teatre, i l’estrena (del 6 al
8 i de l’11 al 15 de maig)
d’Almenys no és Nadal, de
l’autor valencià Carles Al-
berola, a càrrec de la com-
panyia local Trono Ville-
gas. Aquesta obra, prota-
gonitzada per Isabel Sans i
Menuda Tàpias, és una co-

mèdia situada en una resi-
dència de vells.

Dansa
En dansa, la programació
té com un dels plats forts la
dansa contemporània
d’Orient, que vindrà de la
mà de Kenzo Kusuda, co-
reògraf japonès que resi-
deix a Amsterdam. Open
sesame ignition és el nom
de l’espectacle, que es pre-
sentarà el 5 de juny. Altres
propostes destacades són
Invisibilitat, de la compa-

nyia de Bebeto Cidra (17
d’abril) i Far, but not
enough, de la companyia
madrilenya Columbus (15
de maig).

A banda dels especta-
cles de dansa i teatre, la
Sala Trono ha programat
també les habituals lectu-
res dramatitzades. Aquest
trimestre en seran dues:
Dos germans, de Fausto
Paradivino (27 d’abril), i
Nicómedes, el verdugo di-
ligente, de Toni Orensanz
(18 de maig).

La Sala Trono de Tarragona produeix
per primer cop un espectacle propi

És «El lleig», de Marius von Mayenburg, que interpretaran, entre altres actors, Joan Negrié i Oriol Grau

Oriol Grau, Joan Negrié i Mònica López, en un moment de la presentació, ahir, de la progra-
mació de primavera de la Sala Trono. / JUDIT FERNÁNDEZ

● La Sala Trono de Tarragona fa un salt enda-
vant en la seva trajectòria amb la decisió de
produir un espectacle propi. Es tracta d’El
lleig, del dramaturg alemany Marius von

● Els responsables de la
Sala Trono van fer ahir un
balanç molt positiu de
l’assistència de públic als
espectacles de la tempora-
da anterior, amb una mitja-
na del 85 per cent d’ocupa-
ció de l’aforament. També
de la campanya engegada
a començaments d’any per
captar «amics» de la sala,
que ja ha aconseguit l’ad-
hesió de 64 persones que,
per trenta euros anuals,
gaudeixen d’un seguit
d’avantatges per accedir a
la programació. «De fet,
tenim més amics que buta-
ques», bromejava ahir
Oriol Grau. Són dades que
confirmen la progressiva
acceptació a la ciutat de la
Sala Trono, que en cinc
anys ha aconseguit estabi-
litzar una programació re-
gular d’espectacles de pe-
tit format. Animada per
l’acollida, la sala s’ha de-
cidit també enguany a pro-
gramar un seguit de cursos
de formació per a profes-
sionals i amateurs. De mo-
ment, n’hi ha tres de deci-
dits: Vull fer teatre, un ta-
ller de pràctiques teatrals
que impartirà a l’abril l’ac-
triu Àlex Palomo; Los ca-
minos de la voz, una classe
magistral de l’artista co-
lombià Jorge López Pala-
cio; i Interpretació davant
la càmera, un curs que farà
l’actriu tarragonina Agnès
Busquets.

NATÀLIA BORBONÈS / Tarragona Mayenburg, que, amb direcció de Juan Carlos
Martel i interpretació de Joan Negrié, Oriol
Grau, Neus Umbert i Pep Muñoz, es posarà en
escena a la sala tarragonina el maig i al Teatre
Tantaranta de Barcelona un mes després. El

lleig és una de les propostes més destacades de
la programació de primavera de la sala, de la
qual també sobresurten el monòleg L’any del
pensament màgic, que interpreta Marta Ange-
lat, i l’última proposta de Trono Villegas.

Més amics que
butaques

� L’obra de Fenosa i Flo-
rensa s’exposa a Madrid.
La Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando
de Madrid és la seu, des de
dimarts passat, de l’expo-
sició El amor al arte. Ni-
cole Florensa-Apel·les Fe-
nosa, que aplega vint es-
cultures de l’artista ven-
drellenc i 57 gravats de la
seva vídua. La fotografia
mostra Nicole Florensa en
un moment de l’acte
d’inauguració de l’exposi-
ció, que és comissariada
per Antonio Bonet Correa.
La mostra es podrà veure a
finals d’estiu al Ven-
drell. / EL PUNT

L’Ajuntament de
Valls remodela el
concurs literari
de relats breus
● Valls. La regidoria de
Cultura de l’Ajunta-
ment de Valls i l’espai
Valls Jove han convo-
cat el Concurs de Relats
Breus Sant Jordi 2008,
que incorpora novetats
en relació amb ante-
riors edicions. En con-
cret, s’hi incorporen
una nova categoria ja
que a la destinada a jo-
ves escriptors d’entre
15 i 29 anys s’hi suma
ara una adreçada a
adults de més de 30
anys. A la vegada, l’or-
ganització ha doblat la
dotació en premis res-
pecte a l’any anterior, i
l’ha situat en 2.100 eu-
ros. En el Concurs de
Relats Breus hi col·la-
boren l’Institut d’Estu-
dis Vallencs, la biblio-
teca popular de Valls, la
publicació BValls de
Lletres, el Club de Lec-
tura de la biblioteca po-
pular i la Fundació Ciu-
tat de Valls. El lliura-
ment de premis, una al-
tra de les novetats d’en-
guany, se celebrarà en
el marc de l’acte insti-
tucional de presentació
de les novetats literà-
ries dels autors de Valls
i l’Alt Camp, el pròxim
divendres 18 d’abril al
saló de plens de l’ajun-
tament. Els participants
han de lliurar les seves
obres abans de l’11
d’abril. Segons les ba-
ses del certamen, els
treballs han de ser in-
èdits, escrits en català i
la seva extensió no pot
superar les 3.000 pa-
raules. Els premis que-
den establerts en 600
euros per als guanya-
dors de les dues catego-
ries, 300 per als segons
premis i 150 per als ter-
cers premis. / EL PUNT.

● El pianista Miquel Farré
obrirà aquest divendres
(22.00 h) la temporada de
primavera de l’Auditori
Josep Carreras de Vila-se-
ca amb un concert amb
obres de Beethoven, Gra-
nados i Brahms. Fill de
Terrassa, Farré és un dels
pianistes més destacats de
la seva generació i del pa-
norama concertístic ac-

tual. Guanyador als divuit
anys del Primer Premi In-
ternacional Maria Canals,
el pianista ha fet nombro-
sos recitals i actuacions
amb orquestra per Europa
i els Estats Units, amb els
quals ha obtingut l’accep-
tació del públic i de la crí-
tica. Entre els discos que
ha gravat destaquen els
que ha dedicat a les obres
de Frederic Mompou.

El pianista Miquel Farré
obre la temporada de
l’auditori de Vila-seca

EL PUNT / Vila-seca


