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En bones mans 
■ Hem deixat passar uns dies, ja 
que l’enrenou que es crea en el 
seu entorn per la pèrdua d’un fa-
miliar no és poc. Ara, amb la no-
va perspectiva i serenor que el 
temps ens dóna, podem recor-
dar i valorar tot allò que el nos-
tre benvolgut Pere Granell i Mau-
ri ha estat rebent de les seves cui-
dadores de la Residència Sanitària 
Llevant per a la Tercera Edat du-
rant i la llarga temporada que hi 
ha estat ingressat.  

No volem particularitzar, per-
què totes elles han estat a l’altu-
ra d’allò que tots desitgem i vol-
dríem per a nosaltres mateixos: 
professionalitat i un tracte ex-
quisit, qualitats que no sempre 
trobem allà on convindria. Vo-
lem, doncs, deixar ben palès el 

nostre profund agraïment a la 
Residència i al Centre Sociosani-
tari Santa Tecla Llevant, especi-
alment al personal que dia a dia 
ens fa molt més planer aquesta di-
fícil etapa de la nostra vida. Mol-
tes gràcies de nou. 
Família Granell Mauri 
(Tarragona) 

¿No se puede renovar la flota 
de autobuses de Tarragona? 
■ ¿Qué está ocurriendo con los au-
tobuses de Tarragona? Por ne-
cesidades laborales vengo utili-
zando el autobús de la empresa 
municipal y cuál es mi sorpresa 
por las mañanas, al coger el au-
tobús, que el conductor del mis-
mo nos dice a los pasajeros que 
al salir tenemos que hacerlo por 
la misma puerta que hemos en-

trado, que las otras están inuti-
lizadas temporalmente.  

A esto mi pregunta como la de 
los demás pasajeros; Dios no lo 
quiera: ¿Si pasa algo, qué hace-
mos? ¿Qué les pasa a las puertas? 
Contestación: «Con el frío fa-
llan y si se abren luego no cie-
rran». ¿Estamos en el Polo Nor-
te? Es algo inconcebible. Pero 
aún hay más, mi sobrino coge la 
línea que lleva al complejo edu-
cativo y si no es cierto espero que 
me contesten, no sé por qué mo-
tivo les ponen los autobuses que 
a su parecer y al de sus compa-
ñeros están en peores condicio-
nes, vehículos que por matrícu-
la tienen entre 15 y 18 años, que 
también les fallan las puertas y ade-
más algunos no tienen ni cale-
facción, cuando no dejan de fun-

cionar como el jueves pasado, 
día 12, que a mitad de camino se 
paró y tuvieron que esperar pa-
ra subirse a otro autobús. 

Por todo lo dicho mi pregun-
ta es: ¿Qué está pasando con la 
flota de autobuses de Tarrago-
na? ¿No se puede renovar la flo-
ta? ¿No se puede prever el frío y 
ajustar o poner al día las calefac-
ciones y revisar las puertas? A 
quien corresponda. 
Toñi Marín 
(Tarragona) 

De vergonya extrema 
■ La crida per a la recollida de ro-
ba per als refugiats de l’illa de 
Lesbos endegada pel Rotary Au-
gust de Tarragona ha acabat amb 
multa per a qui s’hi ha atansat 
amb cotxe a deixar els seus far-
dells voluminosos. La gent s’abo-

ca amb els necessitats i la Guàr-
dia Urbana, com un estol d’aus 
rapinyaires per dir-ho suau, s’abo-
ca a fer la seva. Ara, perquè no 
sembli un parany, a veure que en 
dirà l’Elvira Ferrando, que no en 
té la culpa però que alhora de ser 
la presidenta de la Germandat 
del Sant Ecce Homo que rebia 
les donacions, és regidora de 
l’Ajuntament i la segona de l’al-
calde Ballesteros. 

Per una sola hora de recolli-
da, la Urbana ja podia haver col·la-
borat a fer les coses més fàcils en 
una ocasió tan excepcional com 
aquesta, però la programació 
robòtica per posar multes dels 
qui hi treballen no els permet 
anar amb contemplacions. ‘La 
Guàrdia Urbana, al teu servei’? 
Joan Aragonès 
(Tarragona)
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F a uns anys, l’escriptor Jor-
di Coca escrivia al ‘Qua-
dern de Teatre’ del diari 

Avui: «Ens hauríem de pregun-
tar si entre tots no estarem cons-
truint una realitat virtual que 
pràcticament no té res a veure 
amb la realitat del país des del 
punt de vista dels potencials hu-
mans i intel·lectuals, cosa que 
també explicaria  que els espec-
tadors no es reconeguin en el que 
s’està fent i que, conseqüent-
ment, decideixen no anar al tea-
tre». En la Tarragona del tom-
bant de segle, la reflexió de l’au-
tor d’Interior anglès (publicat per 
Arola Editors el 2006) és més 
que encertada. L’escadussera 
producció teatral és reduïa a ini-
ciatives amateurs que rarament 
traspassaven els escenaris del 
Camp. 

Amb la idea de fer un teatre di-
ferent, contemporani, i de quali-
tat, el 2003 s’inaugurà la Sala Tro-
no. El local on es crea la sala es-
tà cedit per l’Ajuntament a Dames 
i Vells que el comparteixen amb 
el Col·lectiu de Teatre Necessa-
ri Trono Villegas (una compa-
nyia de teatre). És un projecte 
que neix des del sector privat i 
que l’administració ha acompa-
nyat al llarg de tretze tempora-
des (Ajuntament i Generalitat).  

La Sala Trono sorgeix per ofe-
rir una programació estable de 
teatre de petit format o alterna-
tiu inexistent al territori. La ciu-

tat, en aquest cas, és líder abso-
lut i hem de sentir-nos orgullo-
sos, davant l’esperit pessimista 
que massa sovint es respira a Tar-
ragona en l’àmbit cultural. 

La programació i la compa-
nyia de teatre han convertit la 
sala en la referència teatral per 
excel·lència del territori perquè 
ens ofereix l’escena nacional 
emergent i alhora situa la crea-
ció camptarragonina al cap i ca-
sal. La Trono ha fet temporada al 
Club Capitol i a la Sala Munta-
ner, per exemple. La Trono és 
una mena de Teatre Lliure a la 
tarragonina que ha permès fer 
el salt a la producció d’especta-
cles quan estàvem condemnats 
només a seure al pati de buta-
ques, a fer d’espectadors de les 
programacions públiques i ma-
joritàriament comercials. El fu-
tur de la Sala Trono passa per 
disposar d’un teatre més gran, 
on la producció, l’exhibició i la 
formació hi tinguin cabuda; i on 
el model d’èxit que han desen-
volupat continuï creixent.  

El que la Trono va començar fa 
tretze anys ara s’ha de renovar 
en dues direccions: una, donant 
pas a les noves generacions dis-
posades a arriscar i renovar el 
sector, i dues, estabilitzant i fent 

créixer el model d’exhibició/pro-
ducció. 

La Trono no es tanca, es tras-
llada, ja que el públic creix i cada 
vegada és més exigent. Tal com 

diu l’Oriol Grau a la introducció 
de l’obra Això és tot: «hem de re-
afirmar el nostre compromís amb 
la cultura i renovar la promesa 
de defensar-la allà on estigui ame-

naçada». Per a Joan Negrié, el ges-
tor cultural de la Sala, «és una oda 
a la vida i a l’esperança». 

Amb aquest desig d’esperan-
ça, i amb la voluntat que la Tro-
no segueixi produint des de Tar-
ragona per al món, des de l’admi-
nistració municipal estem 
convençuts que tenim el deure i 
la responsabilitat de mirar, a par-
tir del concepte de subsidiarie-
tat, de no competir amb la inici-
ativa privada i complementar-la, 
àdhuc enriquir-la, per al bé de la 
societat. 

És objectiu de l’Ajuntament 
generar una cultura amb capaci-
tat crítica davant les injustícies, 
capaç de remoure consciències i 
de produir actituds militants. Te-
nim la responsabilitat de situar els 
fonaments de la política cultural 
més enllà del debat polític parti-
dari i posar-lo en el món de la gent 
de la cultura. Treballem per una 
política cultural que se situï per 
damunt de les confrontacions 
ideològiques, perquè només així 
reflectirem el pluralisme de la 
societat tarragonina. Hem de ser 
prou hàbils per passar de ‘l’ad-
ministració de la cultura’ a la ‘po-
lítica de la cultura’, i en això la 
gent de la Trono ens ha donat una 
lliçó, per això us diem que ‘no és 
tot’, ja que com asseverava Jean 
Paul Sartre «programar un tea-
tre és pensar. També es podrà dir 
que fer teatre es implicar-se en 
la vida social i comprometre’s en 
la lluita d’aquesta societat». La 
Trono ha trencat estereotips i ha 
esmicolat els tòpics. S’ha com-
promès, ha creat un públic amb 
esperit crític i ha produït, des de 
Tarragona, per arreu del món.

Sala Trono, això no és tot

La Trono ha trencat  

estereotips i ha esmicolat 

els tòpics. És un Teatre 

Lliure a la tarragonina
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