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E
l 2003 es va enge-
gar un projecte tea-
tral molt ambiciós: 
naixia una oferta 
estable de teatre de 
petit format a Ta-

rragona. L’empresa s’enfrontava 
a un repte colossal: crear públic. 
Aquest projecte l’impulsà el 
Col·lectiu de Teatre Necessari 
Trono Villegas i el va fer possible 
l’Ajuntament  amb la cessió d’un 
local al carrer de Misser Sitges 
que tenia unes prestacions molt 
limitades (tothom recorda el so-
roll de les canonades de pvc dels 
veïns de l’immoble al bell mig 
d’una representació). No obs-
tant això, els gestors de la Sala, 
amb el Joan Negrié al capda-
vant, amb fe i amb el suport dels 
espectadors, van mantenir inin-
terrompudament la programa-
ció teatral durant més de tretze 
anys. Una fita cultural de primer 
ordre! 

Com a responsable de la con-
selleria de Cultura, durant el 
2016 vaig assumir la responsabi-
litat de tancar la sala atès que no 
complia els requisits per dur-hi a 
terme cap activitat cultural. És a 
dir, vam optar per no mirar cap a 
una altra banda i per fer una po-
lítica de compromís i servei, no 
de supervivència. Durant el 2017 
vam estar treballant per trobar 
una solució, fins que em vaig 
veure obligat a dimitir davant 
dels fets de l’1 d’Octubre, a causa 
de la violència policial de l’Estat i 
la passivitat d’alguns polítics 
nostrats.  

No es tractava i no es tracta 
només de trobar un espai on 
traslladar la programació esta-

ble. La caixa escènica del Teatre 
Metropol servirà durant un perí-
ode que no hauria de superar els 
cinc anys, però podríem dir que 
és una solució transitòria que 
vam decidir i embastar abans de 
la meva marxa de la conselleria. 
Es tracta, doncs, com ha fet Bar-
celona, per exemple, amb el Tea-
tre Lliure, de trobar una ubicació 
definitiva. Amb el trasllat al car-
rer Armanyà la Sala Trono fa un 
salt qualitatiu molt important, 
que esperem que el públic valori 
i reconegui assistint a les repre-
sentacions, i Tarragona indiscuti-
blement tindrà l’oferta estable 
més diversificada d’arts escèni-
ques de la província. 

Malgrat aquest salt qualitatiu, 
cal canviar les prioritats pressu-
postàries del govern municipal 
per poder obrir el Teatre Metro-
pol en pocs anys. De fet, la cli-
matització està avariada; bona 
part dels tancaments estan dete-
riorats; els tèrmits, que van ser 

detectats fa set anys i que no van 
ser exterminats fins fa un any, 
han malmès la fusteria de la ga-
leria del passadís de l’entrada del 
teatre on hi ha muntants on  
pots posar la mà dins; l’accessibi-
litat no està garantida en tot el 
teatre; hi ha goteres, etc. Molt 
aviat, per les gestions fetes du-
rant el 2017, es canviarà la tapis-
seria del pati de butaques, s’en-
vernissarà el parquet i es renova-
ran les làmpades. Unes reformes 
imprescindibles però insuficients 
per poder obrir, sense enverme-
llir de vergonya, el teatre més 
emblemàtic de Tarragona. 

La situació exigeix aplicar polí-
tiques ambicioses, ja que la reali-
tat dels equipaments culturals de 
la ciutat, tal com ja vam denun-
ciar, és molt preocupant. És l’ho-
ra d’arremangar-se per cercar la 
ubicació més estable per a la Sa-
la Trono. De moment, segueix 
l’eterna cantarella de ‘qui dia 
passa any empeny’.

La Tribuna

La Sala Trono, 
una reflexió i 
un contrapunt

Vam assumir la 
responsabilitat de tancar la 
sala atès que no complia els 
requisits per dur-hi a terme 
cap activitat cultural 
 
La realitat dels equipaments 
culturals de la ciutat és molt 
preocupant. És l’hora de 
cercar la ubicació més 
estable per a la Sala Trono

JOSEP M. PRATS 
Conseller d’Units per Avançar. 

Ajuntament de Tarragona

H  emos celebrado ya las 
elecciones del 21-D, 
con los resultados co-

nocidos por todos. O sea, una 
mayoría de 70 diputados in-
dependentistas en el Parla-
ment, fruto de un 47,5% de 
los votos ciudadanos en las 
urnas, según la aplicación de 
la ley electoral general, por 
no haber tenido en Catalunya 
una ley propia, después de 
más de 35 años de Parlament. 

En resumen, estamos entre 
la aplicación de la Declara-
ción Unilateral de Indepen-
dencia o DUI, aplicable por la 
mayoría parlamentaria de los 
70 diputados independentis-
tas y el art. 155 de la Consti-
tución Española que, como ya 
hemos visto, sería la vía jurí-
dica para evitar la aplicación 
real de la DUI. 

 A estas alturas, ya tenemos 
la sensación de que hay un 
escollo que no va a ser fácil 
de superar, para la formación 
de un nuevo Gobierno de la 
Generalitat. Se llama Carles 
Puigdemont. 

En el fondo y en la forma, 
el resultado final se verá con-
dicionado por la aplicación a 
la práctica política catalana 
del principio general básico 
de que el interés particular de 
una persona, debe dejar paso 
al interés general de un pue-
blo. Y parece claro que, entre 
la DUI y el art. 155, debe pri-
mar la recuperación de las 
instituciones de autogobierno 
en Catalunya. En especial, el 
Parlament y el Govern de la 
Generalitat. 

Hay un principio general de 
derecho, esencial en nuestro 
mundo occidental, que prohi-
be el fraude de ley y el abuso 
de derecho. Y en virtud del 
cual, los tribunales de justicia 
sancionan con la nulidad ra-
dical todos aquellos actos ju-
rídicos realizados en claro 
fraude de ley y con notorio 
abuso de derecho. Todos de-
bamos cumplir con las leyes, 
incluso nuestros gobernantes.

Al margen

Entre la 
DUI y el  
artículo 155
Los tribunales sancionan 
con la nulidad radical 
todos los actos realizados 
en claro fraude de ley

PEDRO CLUA 
Abogado

John Lennon. 
«Los del gallinero pueden aplaudir, los de los palcos basta 
con que hagan sonar sus joyas».!
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