
0 7 . 0 6 . 2 0 1 3

22
C

A
T

 s
u

d es que va néixer, enguany fa una
dècada, la Sala Trono, una petita
sala de teatre alternatiu situada a la

Part Alta de Tarragona, amb una capacitat
que tot just arriba a la cinquantena de buta-
ques, ha sabut fer-se un lloc important en el
món del teatre de petit format del país, amb
una aposta clara per les noves dramatúrgies.
Aquesta vocació la refermen amb l’organit-
zació del FITT (Festival Internacional de
Teatre de Tarragona), que tindrà lloc del 26
al 30 de juny. No es tracta només d’oferir a la
ciutat una programació de teatre contem-
porani, amb alguns dels millors creadors de
l’escena internacional, sinó que el festival
fusiona aquestes noves dramatúrgies amb el
patrimoni històric de Tarragona: les repre-
sentacions tindran lloc en espais no teatrals,
en edificis emblemàtics del centre històric:
les Voltes del Pallol, la Casa Canals, el Col·le-
gi d’Arquitectes, el Conservatori de Música.
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El Festival Internacional de
Teatre de Tarragona (FITT),
que tindrà lloc del 26 al 30
de juny, portarà les noves
creacions teatrals d’alguns
dels millors talents escènics
contemporanis als edificis
del centre històric de la
ciutat
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Vells edificis per als
nous talents teatrals

Només l’espectacle inaugural tindrà lloc en
un teatre, el Metropol. “Volem fusionar his-
tòria i creació contemporània”, apunta Joan
Negrié, gestor de la Trono i responsable del
FITT juntament amb l’actor Oriol Grau, di-
rector del teatre.

La comèdia dramàtica Los ojos, una pro-
ducció del teatre Fernando Fernán Gómez
de Madrid, amb direcció i dramatúrgia de
l’argentí Pablo Messiez, inaugurarà el festi-
val, el 26 de juny. Amb aquesta obra que
tracta sobre la fragilitat de les relacions i so-
bre “l’amor, la terra i la vista”, la companyia
tancarà a Tarragona la seva gira per l’Estat
espanyol. El festival inclou sis propostes
més, algunes de les quals arriben a Tarrago-
na gràcies als convenis de col·laboració i
d’intercanvi de produccions que la Sala Tro-
no ha establert –o està en vies de fer-ho–
amb festivals de teatre d’arreu del món (de
l’Argentina, l’Uruguai, Birmingham i Ro-

FITT
Festival
Internacional de
Teatre de Tarragona
Direcció: Joan
Negrié
Llocs: Voltes del
Pallol, Casa Canals,
Col·legi
d’Arquitectes,
Conservatori de
Música i Teatre
Metropol
Dies: Del 26 al 30
de juny

‘Los ojos’
Imatge promocional

de Los ojos,
l’espectacle

inaugural del FITT,
produït pel teatre
Fernán Gómez de

Madrid i dirigit per
l’argentí Pablo

Messiez
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