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Els argentins adopten You say tomato, de Joan
Yago

Título: Europa Espanya Català

Ja és sabut que la producció de Sala Trono You say tomato, que es va estrenar al setembre del
2015, ha fet un recorregut exitós per tot Catalunya. La bona notícia és que no acaba aquí: els
argentins l'han adoptat i ara farà temporada a Buenos Aires. Ja és a punt la versió en castellà, que
es representarà del 15 d'agost al 6 de setembre als teatres Santos 4040 i Bandfield Teatro
Ensamble de Buenos Aires .

Des de la seva estrena You say tomato, interpretada per Joan Negrié i Anna Moliner, dirigits per
Joan Maria Segura, no ha parat de recollir èxits. Va rebre molt bon resultat de públic i excel·lents
crítiques durant les funcions a la Sala Trono de Tarragona i a la Sala Muntaner de Barcelona.
Després, el muntatge ha realitzat una extensa gira, amb més de 60 funcions pels teatres de tota
Catalunya. I recentment, el text de l'obra, escrit pel dramaturg Joan Yago, va rebre el premi crítica
Serra d'Or al millor text teatral escrit en català. I ha estat un dels espectacles seleccionats per
formar part de la Xarxa Alcover per fer gira pels teatres de Catalunya, València i Balears durant la
temporada 2016-2017. El 16 de novembre, la producció de la Trono tornarà a Barcelona, al Club
Capitol, on es representarà fins al 15 de gener.

La comèdia ens parla d'en Santi, fill renegat d'una llarga nissaga d'orquestristes de comarques, i
de la Rosó, nena prodigi televisiva dels primers noranta. La seva història d'amor va començar fa
10 anys juntament amb un trepidant projecte musical que els havia de portar, un dia o altre, al
capdamunt de l'escena catalana. Els anys han passat i aquest dia no ha arribat. Avui, mentre
esperen que les portes s'obrin i el local s'ompli de gent per recuperar part dels diners que han
perdut en la seva darrera gira, no tindran més remei que preguntar-se cap a on va el seu projecte
musical, cap a on va la seva història d'amor i quina de les dues coses està destruint a l'altre. L'obra
porta a l'espectador a una reflexió sobre el sentit real de l'art en el món en què vivim, sobre la
satisfacció i la felicitat en les relacions de parella i, en general, sobre tot allò que ens trobem el dia
que deixem de ser joves, deixem de tenir tota la vida per davant i ens adonem que, si no fem
alguna cosa per evitar-ho, la nostra vida serà així fins als darrers dies.

EL PROJECTE

Els que recordeu aquella primera Companyia T6 que es va crear al TNC, recordareu també que
Joan Negrié i Anna Moliner en formaven part. Allà es van fer amics: "Almenys vam ser parella vuit
vegades però sempre amb gent. Teníem ganes de fer alguna cosa sols. Com que també coneixia
en Joan Maria Segura des del temps de l'Artenbrut, ens ha dirigit altres produccions de La Trono i,
a més, tots tres érem fans de la Calòrica, doncs vam anar a trobar en Joan Yago i li vam demanar
que ens fes un text al que hi fes sortir moltes coses, ja que té un to que ens agrada!" L'autor els va
fer un text a mida, posant-hi les cares i ja pensant en l'estrena en una sala intimista. A més de la
història de la parella, ha estat capaç de retratar el moment cultural actual, els món precari dels
actors, com funcionen les gires per Catalunya...

"Les produccions de la Trono m'agrada que s'estrenin allà per descentralitzar i per veure com
funciona. Va anar molt bé i a la sortida, la gent es trobava amb la Festa major de debò!", recorda
Negrié, director de la Sala Trono, molt connectada amb el teatre de Buenos Aires, del que ens han
portat a Catalunya perles com El loco y la camisa, entre moltes altres.


