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Entrevista: Joan Negrié És director artístic de la Sala Trono de Tarragona alhora
que actor de la companyia T6 del TNC, on es treballen dues obres a la vegada

Joan Negrié treballa 25 hores al dia amb autèntic entusiasme entre Barcelona i Tarragona. Els resultats s’ho valen ■ MIQUEL ANGLARILL

“ElT6m’encanta.Enscreala
dinàmicad’unautènticofici”
Teresa Bruna
BARCELONA

El recordem molt com alTirantde
Calixto Bieito. Però Joan Negrié
ha estat protagonista molts cops.
Per exemple a Tenim un proble-
ma, Ja en tinc 30, El lleig... L’hem
vist a Carnaval, El somni d’una
nit d’estiu, Súper Rawal, Full
Monty... Ara és a la companyia T6
del TNC i és el responsable de la
Sala Trono, de Tarragona. Ens ha
vingut molt de gust parlar amb
aquest apassionat del teatre que
arriba a tot i amb qualitat.

Què és la Sala Trono?
És un espai públic cedit a la com-
panyia Trono Villegas com a grup
teatral de la ciutat. Uns quants
membres vam pensar d’utilitzar
aquest local per fer una sala alter-
nativa, perquè a Tarragona hi ha
el Metropol, però aquest format
no havia arribat. Vam fundar la
sala, vam reciclar escenografies...
És una gestió privada en un espai
municipal, però no és a càrrec de
l’Ajuntament. És una idea nostra.

I portes la direcció artística?
Uf! Sóc director artístic, progra-
mador, gestor... Sóc l’administra-
dor de l’empresa, el gestor de la
sala i programo el teatre. La
dansa la porta una altra persona.

L’Oriol Grau, com Buenafuente o
Fermí Fernández, eren a Trono Vi-
llegas. Hi queda algú?
És on van començar, però la com-
panyia Trono Villegas ja no té fun-
ció. Uns quants exmembres ens
hem constituït com a socis a la
Sala Trono. Som l’Oriol, la Mòni-
ca López i jo. L’Oriol, com que és a
TV3, intervé una mica menys.
Però ell és l’assessor artístic.

La Sala té una filosofia molt bona,
però també molt arriscada...
Sí, però vam dir que la nostra filo-
sofia havia de ser voler és poder,
saps? El no ja el tenim. Al principi
tothom hi estava en contra, les
administracions, etc. Però per la
nostra perseverança i constància
hem aconseguit que la Sala sigui
una realitat i que funcioni. Vam
començar amb dues obres al mes
i ara tenim tots els caps de setma-
na, a més de concerts acústics. I
ara hem incorporat infantils.

Per tant, funciona a Tarragona!
I tant, hi ha curiositat i una de-
manda important. Tenim públic

passat, L’impossible del Paco
Zarzoso. I també fem dansa. Una
del monton és nostra.

He vist que has estudiat a Berlín!
Bé, vaig fer un workshop a la
Schaubühne. M’agrada molt el te-
atre alemany. Vaig descobrir Ber-
lín fa uns anys i el moviment cul-
tural de la ciutat em m’apassiona.

Vius a Barcelona o a Tarragona?
A Barcelona! Sóc un privilegiat,
tinc la sort de treballar molt, vaig
d’una obra a l’altra i això no em
permet anar a Tarragona cada
dia. Em concentro la feina d’allà
per als dilluns, que tenim festa al

teatre. A la Trono hi ha un equip
que es cuida que tot vagi bé.

Què tal va la companyia T6?
Mira: ara mateix acabo d’assajar
l’obra del Pere Riera i ara a les 8
tenim funció. M’encanta, és l’au-
tèntic ofici! Estem tot el dia assa-
jant i a la nit fent teatre amb pú-
blic. Creem espectacles diferents,
amb els mateixos actors però pa-
pers diferents, uns més, uns
menys; uns més forts, uns més
fluixos... Això crea una dinàmica
de treball molt d’ofici. I la compa-
nyia és d’un bon rotllo...! No se’ns
fa gens feixuc ni pesat. Ser-hi és
realment un regal.

fidel i rotatiu. El que ens fa més
il·lusió és que hem aconseguit
educar el públic de Tarragona per
tenir un criteri en aquest format.
Al principi el públic érem nosal-
tres i ara està a vessar.

Ja diuen que sou un referent...
Òndia, és que és veritat! Mal
m’està dir-ho, però jo treballo a
Barcelona i la professió m’ho diu.
Per la Trono hi passen veterans,
emergents, actors consagrats...
Hi han estrenat els Egos Teatre,
Flyhart, Mont Plans...

Feu creacions, també?
Sí. El 2008 vam fer El lleig; l’any

Méstítolsperòmenysexemplarspublicats
El nombre de còpies
editades arriba al
nivell més baix dels
últims deu anys

Lluís Llort
BARCELONA

Segons les xifres de la pro-
ducció editorial del 2009
que ha fet públiques recent-
ment l’Institut Nacional
d’Estadística (INE), la xifra
global de llibres publicats

l’any passat es va reduir en
un 13,7% respecte al 2008.
Aquesta reducció –que es
podria interpretar com un
reflex de la crisi– és enga-
nyosa, perquè s’ha publicat
menys que l’any 2008, però
la quantitat de títols del
2009 continua sent elevada
respecte als deu anys ante-
riors; en concret, és la sego-
na més alta. En total es van
publicar 74.521 títols:
68.870 eren primeres edici-
ons (un 14,2% menys que el

2008) i 5.651 eren reedici-
ons (un 7,4% menys).

La dada en què també
s’observa una reducció
molt apreciable és en el ti-
ratge, que de mitjana es va
situar en 2.467 exemplars
per títol, un 16,7% menys
que el 2008. En aquest cas
sí que és el nivell més baix
del darrer decenni, amb
gairebé 184 milions d’e-
xemplars editats, quan,
per exemple l’any 2000, la
xifra era de més de 233 mi-

lions i el total de títols era
de 62.000, 12.500 menys
que el 2009. És a dir, que
cada any es publiquen més
títols, però menys exem-
plars. Aquestes xifres indi-
quen una actitud més rea-
lista dels editors, que in-
tenten ajustar el tiratge al
públic potencial.

Des del 2005 la tendència
ha estat reeditar abans que
assumir el cost cada cop
més elevat de tenir emma-
gatzemats milions de llibres

que ningú no comprarà mai
i que, finalment, acabaran
destruïts o reciclats per dei-
xar espai a altres llibres.

Gairebé el 50% dels
exemplars editats el 2009
són de literatura, però, en
canvi, aquest grup només
respon al 28% del total de
títols, és a dir, que el tirat-
ge de llibres literaris és més
elevat que la resta: llibres
de text, de les administra-
cions públiques i assajos de
tota mena.

L’11,2% dels títols han
estat publicats en català, el
77,4% en castellà, el 2,5%
en gallec, l’1,4% en euskera i
el 7,55% en altres llengües.

Per comunitats autòno-
mes, a Madrid es van publi-
car 23.972 dels 74.521 tí-
tols totals, seguida de Cata-
lunya (20.871), Andalusia
(8.590), València (3.960),
Galícia (3.180), el País
Basc (2.545) i així fins a ar-
ribar a Ceuta, que tanca la
llista amb 22 títols. ■


