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IÑAKI DELAURENS 

- Parli’m del plantejament de 
l’obra You say tomato.  
- És la història del Santi i la Rosó, 
un duo musical que són parella a la 
vida real. Per combatre la crisi 
econòmica munten un espectacle 
de duets romàntics clàssics per tot 
Catalunya, La nostra cançó. L’obra 
s’inicia una hora abans de comen-
çar la primera funció.  

 
- És una comèdia dramàtica.  
- D’una banda, la gent riu molt per 
situacions quotidianes que es do-
nen sobre l’escenari. D’altra, hi ha 
una emoció palpable després de 
deu anys de parella en veure que 
els somnis no s’han complert. El 
Santi i la Rosó exposen situacions 
que tots hem viscut.  

 
- Reflexiona sobre la parella.  
- Després d’una dècada junts, sur-
ten a la llum desitjos incomplerts, 
retrets i frustracions. Les coses a 
què un ha renunciat pel fet d’estar 
al costat de l’altre.  

 
- Tot i ser una comèdia té un 
missatge crític.  
- Explica que a causa de la crisi 
econòmica, estem fent una cosa 
que no ens omple però ho fem per-
què toca. Tot i que no ens aporta 
res, ho fem perquè més o menys és 
el que sabem fer i no tenim dret a 
queixar-nos per tenir feina. 

- A més, també hi ha algun mo-
ment musical.  
- Cantem i ballem en directe. Jus-
tament, el títol de l’obra és una 
part de la lletra de la cançó Let’s 
Call the Whole Thing Off, quan diu 
«You say tomato, I say tomato...». 

- Com sorgeix l’obra?  
- És una producció de la Sala Tro-
no. Neix de les ganes que tenia de 
tornar a treballar amb Anna Moli-
ner. Vam coincidir al ‘Projecte T6’ 
del Teatre Nacional, on vam fer sis 
espectacles junts. A més, feia 

‘L’obra parla dels somnis frustrats 
d’una parella que porta deu anys’

Joan Negrié Actor i gestor cultural de la Sala TronoE NTREVISTA

Joan Negrié 
(La Riera de Gaià, 
1978) va començar a 
fer teatre a l’INS Anto-
ni de Martí i Franquès 
de Tarragona i va estu-
diar al Col·legi de Tea-
tre de Barcelona. Ac-
tualment és actor i 
gestor cultural de la 
Sala Trono, impulsora 
de l’obra You say to-
mato, una comèdia in-
tensa i profundament 
humana que aquest 
diumenge, a partir de 
les 18 hores, arriba al 
Teatre Auditori del 
Centre Cultural 
del Morell. 

Perfil

temps que volia treballar amb Jo-
an Maria Segura, el director, i Joan 
Yago, que ha preparat el text. 

 
- La setmana passada va co-
mençar la gira de l’obra.  
- Vam estrenar per Santa Tecla a la 
Sala Trono, on vam estar cinc set-
manes. Després, vam omplir la Sa-
la Muntaner, on vam rebre críti-
ques positives i va donar peu a la 
gira. Ara tenim 22 ‘bolos’ fins al 12 
de juny per Catalunya.  

 
- Sobre l’escenari hi ha Anna  
Moliner i vostè en una posada 
en escena molt simple.  
- La posada en escena representa 
que estem al teatre d’un poble, on 
està ple d’andròmines de compa-
nyies, entitats i associacions del 
poble, sense aigua calenta, etc. És 
una cara poc coneguda del teatre 
però que no deixa de ser real. 

 
- Quina ha estat la resposta del 
públic?  
- El públic riu, s’emociona i, una 
resposta que ni de lluny hauríem 
imaginat, canta, s’aixeca i balla 
amb nosaltres. Hem trobat la fór-
mula per connectar amb públic, 
crítica i companys de professió.  

 
- Parli’m de les pròximes obres 
a la Sala Trono.  
- A finals de maig acabem la tem-
porada de primavera i ho volem 
fer al mateix bon nivell que la d’hi-
vern. Ara tenim Lord K, una pro-
ducció pròpia, que vam fer al no-
vembre amb motiu del 80è aniver-
sari de la visita de García Lorca a 
Tarragona. La setmana que ve ar-
riba Ausencias, de Quarts de Tea-
tre, amb Anna Güell i Mar Ullde-
molins, la qual recentment ha re-
but el guardó com a millor actriu 
dels Premis de la Crítica.

Imatge de l’actor 
rierenc que aquest 
diumenge aterra al 
Morell en plena gira. 
FOTO: CEDIDA 

TARRAGONÈS AL DIA

Jornada de portes 
obertes a la Llar 
d’Infants Patufet 
 

Demà dimecres és jornada de por-
tes obertes a la Llar d’Infants Pa-
tufet de Vilallonga del Camp. Els 
interessats en conèixer el centre 
municipal tindran l’oportunitat 
de veure les instal·lacions i tenir 
una pressa de contacte amb en-
carregats i educadors infantils. 
L’horari de les portes obertes se-
rà de les 17.30 a 18.30 h. Dimecres 
de la setmana que ve, dia 27, amb 
el mateix horari també es podrà 
visitar el centre. D’altra banda, els 
pares i mares que vulguin inscriu-
re els seus fills a la llar d’infants, 
de cara al curs 2016/17, hauran de 
presentar la seva sol·licitud del 2 
al 13 de maig. La llista provisional 
es publicarà el 23 de maig i les re-
clamacions es podran fer del 24 al 
26. La llista definitiva es coneixe-
rà el 3 de juny i el període de ma-
triculació anirà del 6 al 10 de juny.

VILALLONGA DEL C.

Unes 150 persones van participar 
diumenge passat de la Caminada Po-
pular a Constantí, que aquest any 
va fer el recorregut de la Ruta de 
Sant Ramon. L’expedició va estar 
acompanyada pel guia de capçale-
ra en aquest tipus de sortides, Car-
les Alcoy, que durant el trajecte va 
fer un repàs d’alguns elements del 
patrimoni històric del terme mu-
nicipal. En acabar, va tenir lloc un 
dinar popular i a la tarda hi va ha-
ver actuacions musicals.

Cap de setmana 
gastronòmic al 
Centre Cultural 
 

El Centre Cultural del Catllar acull 
un cap de setmana gastronòmic el 
pròxim dissabte 23 i diumenge 24. 
El primer dia es farà un taller de cui-
na per a nens a les 10.30 h. A les 11.30 
h hi haurà demostració de fast food 
amb robot de cuina i a les 13 h, ver-
mut de Sant Jordi. A les 17 h comen-
ça la cercavila amb els Gegants i Tim-
balers del Catllar, seguit d’un taller 
de cuina sana i demostració de tall 
de pernil. A la nit, a les 22 h se cele-
brarà una masterclass de còctels, 
acompanyada de música per ame-
nitzar la festa. Diumenge al matí, es 
farà un concurs de truites a les 10.30 
h, seguit d’un vermut a les 13 h. I a la 
tarda, 17 h, es farà l’entrega de pre-
mis del concurs, abans de l’acte de clau-
sura a les 21 h. Durant el cap de set-
mana hi haurà la presència de la com-
panyia Food Trucks per gaudir de 
les seves especialitats.

EL CATLLAR

Propostes culturals 
per obrir boca 
abans de Sant Jordi 
 

Aquesta setmana, Creixell organit-
za una sèrie d’actes al llarg de la set-
mana, abans de la pròxima diada de 
Sant Jordi dissabte. Avui, a les 9.15 h, 
a la Bibliocreixell es farà una visita 
dels nens de P3, P4 i P5, que coneixe-
ran les històries d’El Drac Malfiat. 
Demà a les 20 h hi haurà, al mateix es-
pai, una sessió de cinema familiar 
amb el títol Hi ha un Drac al meu ba-
gul i altres curts inèdits d’especial 
sensibilitat plàstica. Dijous a les 17.30 
h a Cal Cabaler es farà un taller de 
risoteràpia i a la mateixa hora a la re-
sidència d’avis Mar y Sol (17.30 h) hi 
haurà una sessió de lectura titulada 
La veu em frisa, que també es farà di-
vendres a la residència L’Ermita (11 
h). Divendres serà la revetlla de Sant 
Jordi amb activitats infantils a les 
18 h a la Bibliocreixell que seguiran 
amb un sopar popular i recital de 
cançons a les 21 h. 

CREIXELL

150 persones 
a la Caminada 
Popular de 
Sant Ramon

Imatge de l’activitat que es va fer diumenge. FOTO: RAFAEL SOLÉ

CONSTANTÍ


