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El dramaturg Ignasi Roda re-
nova la Passió d’Ulldecona

a Passió d’Ulldecona, una de les històri-
ques de Catalunya, es presenta enguany amb
algunes novetats. El dramaturg Ignasi Roda
ha fet una versió en llengua catalana del text
de Josep Maria Junyent, estrenat l’any 1964,
i també n’ha revisat la versió castellana. Tot i
que el seu treball és fidel al text de Junyent,
Roda hi ha incorporat noves idees dramàti-
ques i escèniques. Una de les seves propostes
principals ha estat que la representació co-
menci amb l’Acte del davallament de la creu,
que incorpora el text manuscrit de la prime-
ra meitat del segle XVI, una troballa docu-
mental que demostra que la Passió es repre-
senta a Ulldecona des de fa més de 500 anys.
Aquest text s’interpreta en català antic. Les
representacions de la Passió, dirigides per
Joan Martínez, van començar el 16 de març i
acabaran el dia 1 de maig.

LA PASSIÓ
Ulldecona, del 16 de març a l’1 de maig
Nova versió: El dramaturg Ignasi Roda ha fet
enguany una nova versió del text de Josep Maria
Junyent. El director del muntatge és Joan Martínez.

Tarragona en 365 imatges,
una per a cada dia de l’any

’exposició #Fotodeldia: Tarragona en 365
imatges, que es pot veure fins al 9 de maig a
l’Espai Turisme de Tarragona, mostra l’evo-
lució diària de la ciutat en el decurs d’un
any. S’hi recull una fotografia per a cada dia;
una imatge que van pujar diferents instagra-
mers al llarg del 2013 amb l’etiqueta #Tarra-
gona. El Balcó del Mediterrani, l’Amfiteatre,
el far de la Banya, el Pont del Diable i la cate-
dral han estat els indrets més fotografiats. El
Patronat Municipal de Turisme va comen-
çar el gener del 2013 un concurs en què cada
dia seleccionava una fotografia i els segui-
dors podien votar les imatges que més els
agradaven. En vista de l’èxit, enguany s’ha
organitzat la segona edició del concurs.

#FOTODELDIA
Exposició col·lectiva
Fotografies: Recull les millors fotografies que van
pujar diferents instagramers al llarg del 2013.

El grup Nelson Project, al
cicle de jazz del Vendrell

l cicle Jazz a l’Auditori del Vendrell conti-
nuarà aquest dissabte, 29 de març, amb un
concert del grup Nelson Project, que pre-
sentarà el seu darrer treball, Mode Joe Vol. 2,
a l’Auditori Pau Casals. Nelson Project està
format pels saxofonistes Albert Cirera, Pa-
blo Arias i Noé Escolà; el trompetista Roc
Albero; el guitarra Enric Peinado; Txema
Riera al piano; Manuel Kropovickas al con-
trabaix, i Xavi Hinojosa a la bateria. El seu
objectiu és fer arribar al públic la música de
figures llegendàries de la història del jazz. En
aquesta ocasió, el músic escollit és el saxofo-
nista Joe Henderson.

JAZZ A L’AUDITORI
Nelson Project
Repertori: El repertori del concert que oferiran a
l’Auditori Pau Casals estarà dedicat al saxofonista
Joe Henderson
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AGENDA D’AUTOR C.F.

o hi haurà cap producció prò-
pia i la temporada de prima-
vera serà més curta –en lloc

d’acabar al juny, com era habitual, ho
farà al maig. L’escanyament econòmic
dels darrers anys del teatre alternatiu
de Tarragona, la Sala Trono, fa mal, i
no hi ha prou diners per encarar tots els
projectes. Però tot i amb això, Joan Ne-
griè, el director de la Trono, diu que
han pogut bastir un cartell teatral prou
atractiu i que ja tenen una nova pro-
ducció pròpia entre mans que esperen
poder fer realitat en uns mesos: “Per a

la temporada que ve esperem estrenar
més d’una producció pròpia, però ara
anem a cavall del vent i, per exemple, la
subvenció de la Generalitat de l’any
2012-2013 encara no l’hem cobrat”,
apunta el director.

La programació de primavera arren-
carà els dies 4 i 5 d’abril amb dues fun-
cions de Versus, del jove autor i direc-
tor José Pascual Abellán, que situa l’es-
cena en el locutori d’una presó, on cada
setmana es troben dues germanes, una
de les quals ha estat acusada de matar
un home. Els dies 11 i 12 de gener serà
el torn de Pep Talk, una ficció teatral
que gira a l’entorn de la figura de l’en-
trenador de futbol Pep Guadiola i del
mètode d’èxit que va emprar al Barça.
Inicialment estrenada a Dublín, aques-
ta obra d’Albert Ramos va passar pos-
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La Sala Trono escurça
la temporada de teatre

teriorment per Nova York en versió anglesa i
ara ha arribat a Catalunya en català. De signe
molt diferent és Comment te dire adieu, una
comèdia dramàtica de Sergi Manel Alonso
que planteja situacions d’amor i desamor, i
que es podrà veure a la Sala Trono els dies 25 i
26 d’abril. Per al cap de setmana següent s’ha
programat La nit just abans dels boscos, una
de les peces més representades de Bernard-
Marie Koltès, que ara dirigeix Roberto Ro-
mei i que no es representarà a la Trono, sinó
que el director s’emportarà el públic a un al-
tre espai que els responsables de la sala no vo-
len desvelar.

Els tres darrers espectacles seran el thriller
El projecte Dànau, de la companyia lleidatana
Nurosfera (dies 17 i 17 de maig), que presen-
ta la història d’un home que es desperta en
un lloc desconegut; Món Brel, un espectacle
íntim i amb un punt de cabaret que recupera
els temes del cantautor belga Jacques Brel,
amb direcció i dramatúrgia de Jordi Prat i
Coll, i amb interpretació de Jordi Vidal (veu)
i Toni Xuclà (música); i, per tancar la tempo-
rada, El lloc, de la jove companyia formada a
l’Aula Municipal de Teatre de Lleida, que es
planteja un primer espectacle amb la drama-
túrgia i la direcció experta de Jorge Yamam
Serrano, director de Teatro de Cerca; amb el
pretext d’un episodi històric –la matança de
jueus succeïda a Tàrrega el 1348– es teixeix
un relat on convergeixen passat i present. Per
a l’ocasió, també es modificarà l’espai de la
Sala Trono. ❋

Comment te dire
adieu, es veurà a la
Trono el 25d’abril
EL PUNT AVUI

Petita i
intensa
La petita sala de
teatre de Tarragona,
que va obrir l’any
2003 i que té
capacitat només per
a seixanta persones,
programa un tipus
de teatre que fins
aleshores no
arribava a la ciutat:
de petit format,
intimista i nu de
grans escenografies.


