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‘ T arragona no seria la ma-
teixa sense la Sala Tro-
no». És l’afirmació que 

llençava ahir al migdia la Trono, 
una de les dues germanes –junt 
amb la Sala– que en els darrers 
tres mesos han explicat, en ver-
sió teatral, què ha estat aquest 
espai teatral de la Part Alta. Des-
prés de 14 anys de funcionament, 
ahir la Sala Trono baixava per dar-
rera vegada la persiana amb l’es-
perança que aviat podrà tornar a 
ressorgir en un altre indret de la 
ciutat. Mentrestant, els seus com-

ponents no descansen, ara amb la 
mirada posada en la propera es-
trena de l’obra Els tres aniversa-
ris, que es podrà veure en prees-
trena el 28 d’aquest mes al Teatre 
Metropol. 

El funeral per la mort de l’es-
pai teatral conegut com la Sala 
Trono va començar amb un quart 
d’hora de retard a la plaça de la 
Font. La comitiva havia de ser 
presidida per les dues germanes, 
Sala i Trono –interpretades per Ori-
ol Grau i Pau Ferran, respectiva-
ment–. Però el primer no hi va 

poder estar ja que s’ha trencat la 
tíbia i el peroné. 

La comitiva fúnebre va sortir 
en direcció al carrer Misser Sit-
ges, seu de la Sala Trono, amb els 
acompanyants –molts vestits de 

rigorós negre– portant espelmes 
i amb el so d’un saxofon. Durant 
el recorregut molta gent no sabia 
què passava, com un guitarrista que 
tocava en ple carrer Major, o una 
dona que es preguntava en veu al-

ta «¿qué es esto?». Un altre que es-
tava molt a prop deia: «Debe ser 
algo de la Semana Santa». 

En arribar a la petita Sala Tro-
no, un audiovisual recollia les pa-
raules de la Sala, postrada al llit 

La Trono baixa 
la persiana

Un funeral molt particular va servir ahir per 
acompanyar el tancament d’aquesta petita sala.
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La comitiva de dol anava encapçalada per la Trono, en absència de la seva germana Sala. FOTO: ALBA MARINÉ
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«És l’inici oficial, no real» dels 
actes de la Setmana Santa, recor-
dava ahir l’alcalde de Tarragona, 
Josep Fèlix Ballesteros, al saló de 
plens durant la lectura del pre-
gó. Després, va tenir un record 
per als refugiats i la manca de so-
lidaritat d’Europa cap a ells. Per 
això, en aquestes dades de Set-
mana Santa, va demanar als pre-
sents que fessin «algun gest allà 
on hi ha dolor o intolerància».  

El president de l’Agrupació 
d’Associacions de Setmana San-
ta, Francesc Seritjol, fou l’encar-
regat de presentar la pregonera 
d’enguany, una persona nascu-
da a Santa Cruz de Tenerife –amb 
arrels al Baix Penedès– i que als 
vuit anys va venir a viure a Tar-
ragona. La directora del Museu 

Bíblic de Tarragona i professora 
d’Història de l’Art de la Univer-
sitat Rovira i Virgili va pronun-
ciar un pregó històric. Es va re-
muntar als primers quatre opus-
cles editats per l’Associació 
d’Agrupacions de Setmana Sant 
entre els anys 1928 i 1931.  

Mata va recordar que «el dia 
17 de març de l’any 1928 es cons-
tituïa oficialment la llavors ano-
menada Agrupació d’Associaci-
ons Pro Festes de Setmana San-
ta de Tarragona, presidida per la 
Reial i Venerable Congregació de 
la Puríssima Sang de Nostre Se-
nyor Jesucrist». Inicialment es-
tava formada també per la Reial 
Germandat de Jesús Natzarè, el 
Gremi de Pagesos de Sant Isidre, 
el Gremi de Marejants, l’Associ-
ació La Salle, els montepios de 
La Sang i dels Natzarens i el Sin-
dicat d’Iniciativa.  

Però a l’inici, l’objectiu de 
l’agrupació anava més enllà de la 
Setmana Santa, «hi havia el de-
sig de la seva promoció turísti-
ca. Entre les activitats previstes 
s’havia previst la publicació d’un 
opuscle, en què a banda d’infor-
mar sobre la processó del Sant 
Enterrament també s’hi dones-

sin a conèixer els valors histò-
rics, artístics i arqueològics de la 
ciutat». Per fer-ho es va comptar 
amb una subvenció municipal de 
5.000 pessetes.  

En els primers opuscles hi ha-
via col·laboracions de membres 
destacats de la societat tarrago-
nina del moment. «Però segons 
el meu parer, la intervenció d’al-
guns eclesiàstics –que eren mem-
bres del Capítol de la Catedral de 
Tarragona o que ho serien més 
tard– va ser fonamental, perquè 
la majoria es distingien per ser 
insignes historiadors, arqueò-
legs, escriptors o poetes. I va ser 
molt important, primerament, 

SETMANA SANTA ■  I N I C I  O F I C I A L  D E LS  A CT E S

La tabalada d’inici de la Setmana Santa va fer retronar la plaça de la Font. FOTO: PERE FERRÉ

Sofia Mata, ahir durant la lectura del pregó.  FOTO: PERE FERRÉ

La directora del 
Museu Bíblic, Sofia 
Mata de la Cruz, va 
ser l’encarregada 
de donar el tret de 
sortida a la celebració

Un pregó amb 

reminiscències 

dels opuscles de 

fa quasi 90 anys
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Mireia González Mohedano és 
des de dissabte la nova presiden-
ta dels Xiquets de Tarragona, 
després que la candidatura que 
encapçalava s’ha imposat en les 
eleccions celebrades en assem-
blea general extraordinària. La 
nova líder dels matalassers va 
entrar a la colla ara fa 9 anys, i 

des de llavors ha format part de 
l’equip de gralles, a banda d’ha-
ver estat també durant una eta-
pa castellera de tronc. Ara, amb 
només 23 anys, s’ha convertit en 
la primera dona a ocupar la pre-
sidència de la colla del carrer 
Santa Anna. 

Mireia G. Mohedano encap-
çalarà una junta àmplia, forma-

da d’inici per més de 80 perso-
nes i estructurada en 16 grans 
àrees de treball, encapçalades 
respectivament per: Gerard Ciu-
rana, Jordi Suriñach, Aitana de 
la Varga, Jordi Soberà, Josep Ma-
ria Xuspa Guillén, Pedro Orte-
ga, Paco Montoya, Roger Peiró, 
Octavi Torné, Ignasi Donado, 
Anna Bru i Mariona Campos.
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Mireia González, nova presidenta 

dels Xiquets de Tarragona

Mireia González. FOTO: DT

de l’hospital, que demanava que 
els presents brindessin per la se-
va salut i que cridessin ben fort «vis-
ca el teatre». Recordava la «ne-
fasta i funesta» notícia que re-
presenta el tancament de la sala 
així com del Camp de Mart com 
a «destí cultural». 

Joan Negrié, director de la Sa-
la, es refermava amb la voluntat 
que tenen de trobar un nou em-
plaçament de petit format i dins 
la ciutat de Tarragona –tot i les 
ofertes que han arribat de muni-
cipis del voltant. Han descartat 
l’opció del nucli antic perquè no 
han trobat cap local. En busquen 
un d’unes 150 localitats «per fer 
un teatre de proximitat». La dar-
rera obra, Això és tot, ha estat vis-
ta per quasi 2.000 persones en 
les 50 funcions.  

La Sala Trono està preparant 
ara –junt amb els ajuntaments de 
Tarragona, Valls, Reus i els tea-
tres Villarroel i de Salt– l’obra Els 
tres aniversaris, que tindrà una 
preestrena el dia 28 d’aquest mes 
al Teatre Metropol i l’estrena el 
8 de maig a Barcelona. 

Acabat el dol, tothom va po-
der degustar un vermut.

perquè algunes de les seves apor-
tacions van donar a conèixer una 
sèrie de documents històrics i 
d’obres d’art religiós inèdits. I 
en segon lloc perquè, malaura-
dament, molt del patrimoni que 
van difondre desapareixeria per 
sempre a l’inici de la Guerra Ci-
vil, el 1936». La pregonera va re-
cordar noms com ara els mos-
sens Jaume Sabaté Poblet, Sanç 
Capdevila i Felip, Ramon Saba-
té i Balcells o Miquel Melendres 
Rué, sense oblidar el doctor Joan 
Serra Vilaró. 

Acabat el pregó, la plaça de la 
Font va retronar amb la tabala-
da d’inici de la Setmana Santa a càr-
rec d’un conjunt de bandes.


