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Un dia fa no gaire, Joan Negrié va 
despenjar el telèfon de la Sala 
Trono, cosa que no fa mai. A 
l’altra banda de l’aparell hi havia 
una dona que volia entrades per 
l’espectacle del cap de setmana. 
a va apuntar a la llista.  al nal, 

ella li va preguntar: “I què feu?”. 
Vaja, que havia reservat dues 
entrades a cegues, sense ni tan 
sols saber el repartiment de la 
peça. Això passa a pocs teatres 
del món. Però és el pa de cada 
dia al petit espai teatral de 
Tarragona, que va obrir portes un 
7 de febrer del 2003 amb 60 
butaques i ja pensa a trobar un 
espai que els permeti doblar 
l’aforament.

En Negrié (a la foto amb Anna 
Moliner a l’obra You say tomato) 
recorda que al principi feien 
dues funcions al mes i que ara 
en fan dotze i que són “com una 
sala alternativa de Barcelona”, 
estil Beckett o Flyhard. 

Produeixen una o dues obres 
l’any, que sempre es veuen a 
Barcelona –a La Villarroel, el 
Goya, la Sala Muntaner...– i, en 
els darrers anys, a Buenos 
Aires. Aquest agost, per 
exemple, el You say tomato anirà 
a la capital argentina i a una 
localitat metropolitana, 
Banflied, que capitaneja Nelson 
Valente (El loco de la camisa). El 
2014 ja hi van portar La marató 
de Nova York!

El seu futur passa per 
aquesta “evolució natural” que 
és doblar l’aforament “sense 
perdre l’esperit”, fer més 
produccions i oferir formació a 
la gent de Tarragona. Viuen 
gràcies als 500 amics de la 
sala, l’aposta decidida que ha 
fet la Generalitat per ells, la 
cessió de l’espai a càrrec de 
l’Ajuntament, i Repsol: “Sempre 
ens ha salvat la vida i és 
mecenes nostre des del primer 

dia”. Negrié no oblida els 
comerços propers, com 
botigues que els cedeixen 
mobles per les escenografies o 
els hotels i restaurants que els 
fan uns descomptes brutals 
quan acullen companyies de 

fora. La Diputació de Tarragona, 
per cert, no els dóna ni un euro.

El més interessant de la Trono 
és com Negrié i els seus han 
consolidat un espai de pur 
teatre contemporani. “Abans de 
nosaltres, la gent d’aquí no 
sabia què era el petit format”, 

recorda. S’hi veuen autors 
d’aquí i d’allà, d’ara i una mena 
de teatre gens clàssic. “El més 
clàssic del que programem és el 
que fem nosaltres”, diu l’actor. 
Aquesta tardor hi passaran 
L’empestat, de Jordi Oriol, i 
Teenage dream, de Projecte 
Nisu. Teatre de risc. També 
tindran una peça madrilenya, 
Sobre Julietas, de la qual en 
Negrié en diu meravelles. De 
producció pròpia faran Els tres 
aniversaris, de Rebekka 
Kricheldorf, que podrem veure la 
primavera del 2017 a La 
Villarroel.

Negrié diu que, a l’hora de 
programar, es posa en la pell del 
seu espectador. I allà on va 
sempre s’emporta alguna cosa 
per a la Trono, a Roma, Madrid o 
París.

NOTA AL PEU El model de la 
Trono és La Planeta gironina.

La història d’un èxit
La tarragonina Sala Trono pensa ja en un espai més gran després de tretze anys 
oferint bon teatre contemporani de petit format. Per Andreu Gomila
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