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Temporada
d’optimisme a la
Trono de Tarragona

ue la Sala Trono de Tarragona enceti, avui ma-
teix, la nova temporada té més importància que
mai. Fa pocs mesos, el gestor i programador

d’aquesta sala de teatre de petit format, Joan Negrié, deia
que la sala es trobava al precipici, i que si no arribaven les
subvencions compromeses de l’Ajuntament de Tarrago-
na i de la Generalitat haurien de tancar portes. L’amena-
ça va tenir efecte i el consistori va pagar, al maig, els
23.800 euros que li devia i que corresponien al conveni
de l’any passat. Això sí, amb l’anunci que l’ajut per en-
guany quedarà rebaixat a menys de la meitat: 10.000 eu-
ros per a tota la temporada. La lluita per la supervivència
s’ha anat endurint amb els anys, per l’ofec econòmic, pe-
rò Negrié diu que ara se senten «optimistes i valents»,

perquè estan emparats pel públic, ja que de gener a juny
l’ocupació de la sala es va doblar respecte al mateix perío-
de de l’any passat. «Aquest suport dóna prou empenta»,
asseguren. La temporada, que arrenca aquesta nit amb
No me hables de Felipe V, del madrileny Chema Trujillo,
té com a puntals dues produccions pròpies. Per una ban-
da, Menú del dia, de la dramaturga argentina Marilia
Samper, que també suposa el debut com a director de
Joan Negrié. L’obra, interpretada per Carmen Flores i
Paloma Arza, explica la història de dues cuineres d’un
restaurant de tapes i la seva necessitat d’aconseguir una
vida millor. S’estrenarà el 30 de novembre i se’n preve-
uen sis funcions, fins al 9 de desembre. I, per altra banda,
Red Pontiac, una coproducció amb el Festival Tempora-
da Alta. El text de Pere Riera, que va ser semifinalista del
Primer Torneig de Dramatúrgia Catalana organitzat a
Temporada Alta 2011, és una comèdia que desmitifica el
retrat de la mare tendra i abnegada. Se n’han programat
tres sessions, del 14 al 16 de desembre. A la cartellera de
tardor també hi figuren les representacions de La nostra
Champions particular, de Cristina Clemente; Polièdrica,
amb direcció de Montse Bonet, i Carmela, Lili i Amanda,
dels tarragonins Marc Chornet i Marga Puyo. ❋

Q
La sala de teatre, que fa uns mesos
es plantejava tancar portes per l’ofec
econòmic, enceta nova programació

RED PONTIAC
Pere Riera
Intèrprets: Míriam
Iscla i Cristina Cervià
Dia i lloc: els dies 14 i
15 de desembre, a les
21 h, i el 16 de
desembre, a les 19 h.
A la Sala Trono de
Tarragona

Un euro
més per
l’IVA
El preu de l’entrada
a la Sala Trono
pujarà aquesta
temporada un euro,
per compensar
l’augment de l’IVA.
L’entrada general
costarà 16 euros, i
per als Amics de la
Sala, 12.

Producció pròpia
Carmen Flores i Paloma Arza, a Menú del dia. EL PUNT AVUI
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ri sobre el grau de pertinença a la comarca.
En la majoria de casos, el Priorat Centre
d’Art treballa amb produccions culturals
fetes expressament per ser presentades en
aquest entorn rural: “Volem que els artistes
traslladin a la comarca la seva òptica”.

Fins ara l’associació Comissariat treba-
llava amb un pressupost anual de 40.000
euros, en bona part aportats per la Genera-
litat i, en un 15%, per la Diputació de Tar-
ragona. Enguany només disposen de
12.000 euros. Poca cosa. “No tancarem
amb clau i pany”, diu Francesc Vidal. Però
alguna cosa s’haurà de moure per fer tirar
endavant el centre d’art. ❋

Art, vi i
paisatge
El Priorat és una de
les comarques més
despoblades de
Catalunya, però el
ric entorn vinater i
paisatgístic es veu,
pels artistes, com
un potencial,
també, per a l’art
experimental.

Centre sense seu A
dalt, la Casa de les
Mines, que havia de
ser la seu del centre
d’art. A sota,
l’Orquestra de les
Mines, una obra feta
per Jordi Abelló al
celler del Masroig i
l’artista Francesc
Vidal TJERK /ARXIU


