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vern català, i que representa exactament la
meitat del pressupost que tenia fins ara.
“És una nova etapa, ajustada a les circums-
tàncies econòmiques”, apunta la regidora
Floría. Des dels seus inicis, el CA estava di-
rigit per l’empresa Progress, encapçalada
per Cèlia del Diego i Jordi Ribas, que van
haver d’abandonar el càrrec el juliol passat,
perquè l’Ajuntament va decidir no reno-
var-los el contracte per motius econòmics.
La solució adoptada ara, amb un tècnic
municipal a la direcció, “sense cap cost afe-
git”, suposa una fórmula més austera per
gestionar el centre.

Exposicions i mediació
El CA, que continuarà formant part de la
precària Xarxa de Centres i Espais d’Arts
Visuals de Catalunya, tindrà dues estruc-
tures de treball: la producció d’exposicions
i la mediació, ja que des del seu naixement
s’ha especialitzat en fomentar la interacció
dels artistes amb el seu entorn. En aquest
sentit, l’Ajuntament convocarà un concurs
d’idees, que es definirà en els propers dies,
per escollir un projecte relacionat “amb la
mediació entre la creació i el pensament
contemporanis i la societat”. La tramitació
es farà en dues fases: una primera, oberta i
lliure, i una segona en la qual hi participa-
ran els millors projectes. Els tres escollits
rebran aportacions econòmiques per tal
que puguin desenvolupar el projecte exe-
cutiu. I el projecte guanyador es comença-
rà a desenvolupar al juny. “Ha de ser un
centre d’art el més inclusiu possible”, va
destacar Floría. El nou director, Jordi Abe-
lló, per a qui la continuïtat de l’equipament
“és una molt bona notícia”, va destacar que
calen “idees imaginatives en un context en
què l’art contemporani no ha format mai
part de la ciutadania”: “La creació ha de
comportar un paper més important en el
nostre dia a dia.”

Una altra de les reclamacions del sector
de les arts visuals del territori era que el CA
no disposava encara d’una seu permanent.
L’Ajuntament ha resolt ara aquest proble-
ma destinant-hi un espai a la tercera planta
de la Tabacalera: l’Espai SCAN, que des de
fa un any està reservat per a les exposicions
de fotografia contemporània que es mun-
ten en el marc del festival del mateix nom
que s’organitza cada any a Tarragona. Un
àmbit, el de la fotografia, que serà un dels
puntals del nou CA: “Volem mantenir
l’aposta de la ciutat per liderar l’impuls ter-
ritorial de l’art contemporani i en especial
per ser referents en l’àmbit de la fotografia i
la imatge visual”, segons Floría. El CA, pe-
rò, també muntarà exposicions en altres
espais, sobretot al Tinglado 2, especialitzat
en art contemporani, i que és propietat del
Port de Tarragona. Està previst que la pri-
mera gran exposició a la Tabacalera es pre-
senti a la primavera. I la segona, que serà de
fotografia, es muntarà a la tardor, al Tin-
glado 2, en el marc del festival Scan: “Un
important festival de país, que s’organitza
a Tarragona”, segons la regidora. ❋

També al
Tinglado
La seu permanent
del CA Tarragona
serà a la tercera
planta de la
Tabacalera, però el
consistori també
preveu renovar
l’acord amb el Port
per poder
continuar muntant
exposicions al
Tinglado 2, al moll
de Costa.

El nou
director
L’artista Jordi
Abelló (Reus,
1970) que és
tècnic municipal
d’arts visuals de
l’Ajuntament de
Tarragona, és el
nou director del
Centre d’Art de
Tarragona, en
substitució de
Cèlia del Diego.

a sala Trono de Tarragona –la petita sala de tea-
tre de la Part Alta– iniciarà avui la temporada
d’hivern “amb una les millors programacions

dels darrers anys”, segons el seu director, Joan Negrié,
que lamenta, però, que hauran d’ajornar fins a la pri-
mavera l’estrena d’una nova producció pròpia pels
problemes de gestió econòmica que arrosseguen en
els darrers anys. De fet, Negrié apunta que tot just ara
acaben de rebre la subvenció de 32.000 euros de la Ge-
neralitat que correspon a l’any passat, i que “per a la
d’enguany ni tan sols hi ha la convocatòria”. “Estem
sota mínims”, apunta l’actor i director de la Trono.

La temporada teatral comença amb dues funcions
(avui i demà, dia 11) de l’espectacle d’humor El metro
cúbico, una proposta de la productora Kubik, de Ma-
drid, que ha rebut nombrosos premis i que ha realit-
zat una intensa gira nacional i internacional. Per als
dies 17 i 18 s’ha programat el monòleg del dramaturg
nord-americà Lanford Wilson Moon Hotel, amb l’ac-
triu Marta Bayarri. I els dies 24 i 25 passarà per l’esce-
nari de la Trono Invocació, un muntatge de la compa-
nyia Q-ARS teatre sobre els personatges femenins que
van envoltar la personalitat cruel i extravagant del rei
Ricard III. Un dels espectacles que destaca Joan Ne-
grié és Rojo o negro (31 de gener i 1 de febrer), en què
“el públic i l’atzar decideixen les peces teatrals de la nit
entre 12 textos de joves dramaturgs catalans”. La pro-
gramació continuarà amb la companyia Lady lady

(dies 7 i 8 de febrer), amb De quan somiava, una obra
de Jordi Prat i Coll que ha tingut una molt bona valo-
ració de la crítica i del públic durant les seves repre-
sentacions a la sala Atrium i al Lliure de Barcelona.
L’actual director artístic del Teatre Nacional de Cata-
lunya, Xavier Albertí, visitarà la sala tarragonina els
dies 21 i 22 de febrer per acompanyar al piano l’actor
Oriol Genís en l’obra de cabaret Boris Vian. Al març
s’hi podran veure la producció argentina ¿Qué te ha-
brán hecho sus ojos?, el monòleg de Xavier Graset So-
bre els danys del tabac... i les ostres, El cabaret de la mu-
jer pájaro, de la companyia gallega Tirita, i Manyac,
manyac, dirigida per Pere Puig, director de la sala La
Planeta, de Girona. ❋
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Cap producció
pròpia a la Trono
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‘Red
Pontiac’,
de gira
Tot i que en
aquesta temporada
d’hivern no es
presentarà cap
nova producció
pròpia,
l’espectacle Red
Pontiac, coproduït
per la sala Trono i
Temporada Alta,
continuarà la seva
gira; per als
propers mesos ja
té confirmades 30
representacions.

Espectacle
d’humor Fernando
Sánchez Cabezudo
és el protagonista
de la comèdia El
metro cúbico 
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