


El Club Bildelberg travessa 
una crisi profunda. Per 
primer cop els seus plans 
de control global comencen 
a fallar, i les persones més 
poderoses del planeta no 
pensen tolerar que el món 
sigui can pixa. Ha arribat 
l’hora de tornar a prendre 
el comandament, aquest 
cop amb l’ajuda de la 
intel·ligència artificial, en 
aquesta cimera convocada 
amb la màxima urgència. 
Fins i tot els més rics de 
l’univers saben que toca fer 
canvis, toca fer variacions.
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Com les famoses Variacions Goldberg, que segons diuen, van 
ser composades per Johann Sebastian Bach per entretenir 
el comte Kaiserling durant les seves nits d’insomni, les 
nostres variacions, Les Variacions Bildelberg, escrites per 
l’Oriol Grau, tenen l’objectiu d’entretenir les nostres nits, 
embolicant d’humor els temes polítics, socials i tecnològics 
del nostre dia a dia que, sovint, ens treuen la son. 

Partint de la informació i de les especulacions que es 
coneixen sobre l’autèntic Club Bilderberg, format per 
persones influents en els àmbits empresarials, acadèmics i 
polítics, nosaltres us presentem, sempre amb el rigor de les 
produccions de la Sala Trono, la nostra peculiar visió: un 
espectacle amb format de cabaret polític. 

De la mà de 3 intèrprets amb llarga experiència en el gènere 
com són Oriol Grau, Alexandra Palomo i Albert Mora, amb 
música original d’Enric Grau i un sorprenent desplegament 
visual d’Albert Rué, us farem viatjar i reflexionar sobre el món 
que ens toca viure a través de textos plens de cinisme i ironia, 
cançons divertides, coreografies sexis, màgia enlluernadora 
i mala llet.

El Brèxit, en Donald Trump, els països B.R.I.C., el capitalisme, 
el feixisme, l’envelliment de la població, l’eutanàsia, la vella 
i la nova religió, la manipulació, la corrupció i un llarg etc. 
seran la columna vertebral del nostre cabaret.

No sabem si al final aconseguirem dormir en pau amb 
tots aquets temes, però el que si sabem és que riurem, 
reflexionarem i passarem una molt bona estona.

—Joan Maria Segura i Bernadas
Director de l’obra





Joan Maria 
Segura i 

Bernadas
Director

Llicenciat en Direcció i Dramatúrgia per l‘Institut del Teatre de Barcelona i estudia 
interpretació, cant i dansa a diferents escoles de Barcelona i Madrid. Ha estat director 
escènic i coreògraf de la companyia Egos Teatre des del 2007 fins el 2013. 

Dirigeix Troia de Cor de Teatre (TNC), Una habitació buida de Marc Artigau i Clara 
Peya (Teatre Eòlia), Cabareta (Finalista Max 2018) de Maria Molins i Bárbara 
Granados (Espai lliure/Sala Muntaner), You say tomato de Joan Yago (Sala Trono-
Sala Muntaner), Estranha forma de vida amb textos de Fernando Pessoa (El Maldà), 
Boges de José Pascual Abellán (Sala Muntaner), Lo tuyo y lo mío (Teatre Capitol), El 
Crim de Lord Arthur Savile d’Egos teatre (Teatre Nacional de Catalunya). Per aquest 
espectacle ha estat nominat com a millor director d’escena als Premios de Teatro 
Musical 2011-12 i als Broadwayworld Spain 2011-12, Udol de Marilia Samper- Q-Ars 
Teatre (Teatre Lliure. Festival Grec), Contra el progrés d’Esteve Soler-Teatre Al Detall 
(Sala Beckett), El somni d’una nit d’estiu de W. Shakespeare-Parking Shakespeare, 
killer de Guillem Clua i Xavier Mestres (Sala Muntaner), La casa sota la sorra d’Egos 
Teatre (Teatre Nacional de Catalunya), Ruddigore o la nissaga maleïda, d’Egos teatre 
(Versus teatre- Per aquest espectacle va ser nominat com a millor director d‘escena 
als Premios Gran Vía de Teatro Musical 2007-08). 

Fa de coreògraf en diversos espectacles com: Concert de Sant Esteve del Palau de la 
Música 2016 (dirigit per March Rosich), T’estimo ets perfecte, ja et canviaré dirigit per 
Elisenda Roca, Concha, yo lo que quiero es bailar dirigit per Josep Maria Pou, La dona 
vinguda del futur de Marc Rosich, Videoclip Ara i aquí de la cantant Beth (direcció 
Lyona), a molts espectacles de Q- Ars Teatre, així com la Gala Catalunya aixeca el teló 
(2014-15), Gala dels Goya 2013 entre d’altres.

Ha dirigit també espectacles per a públic familiar: La nena dels pardals de Jordi 
Palet amb Teatre Al Detall (Sat) (Premi Butaca 2018, Premi de la Crítica 2017, Premi 
Enderrock, Premi Mostra d’Igualada), L’Endrapasomnis de Jordi Palet amb la cia 
Teatre Al Detall (Mostra d’Igualada) (Premi de la Crítica 2015), Històries elèctriques 
(Auditori), El Planeta Lares de Daniela Feixa amb la Cia Q-Ars Teatre (La seca), 
Llepafils de Jordi Palet amb Teatre Al Detall (Jove Teatre Re- gina), En Joan sense por, 
d’Egos petits (Premi millor espectacle de la Mostra d’Igualada).

Com a docent treballa a l’escoles Superiors d’Art dramàtic d’Eòlia i a l’Institut del 
Teatre fent de professor d’interpretació i dirigint el Taller de 4art de musical El temps 
de Planck de Sergi Belbel i Òscar Roig (Teatre Estudi), Rent de Jonathan Larson, El 
coronel ocell/Songs for a new world de Hristo Boitxev/J.R. Brown, Urinetown de 
Mark Hollmann i Greg Kotis (Teatre Ovidi Montllor) i La comèdia dels errors de 
Shakespeare/Rodgers/Hart, Passing Strange de Mark Stewart (Teatre Estudi).



Oriol Grau 
Elias

Autor

Actor i director de teatre, ràdio i televisió. S’inicia a Tarragona compaginant els 
estudis de teatre i música amb la feina de cantant d’orquestra, i com a autor i director 
del Col·lectiu de Teatre Necessari TRONO VILLEGAS. 

Ha treballat per EL TERRAT DE PRODUCCIONS S.L. amb Andreu Buenafuente en 
programes per a la SER, Tele5, Antena 3, Canal+, la Sexta i TV3, on va dirigir la sèrie 
PLATS BRUTS, entre altres col·laboracions.

Ha estat Cap de programes d’Entreteniment de TV3 (2008-10) sota la direcció de 
Mònica Terribas.

Des del 2003 combina la feina artística amb la de docència a la Universitat Rovira i 
Virgili, en l’assignatura de Comunicació no verbal i expressió corporal.

En teatre he fet d’actor, director, ajudant de direcció, dramaturg, figurinista, 
attrezzista, escenògraf, taquiller i acomodador, de diferents companyies en més d’un 
centenar de muntatges.

L’últim treball com actor ha estat en l’obra AL SOSTRE de Nigel Planer, i produïda per 
la Sala Trono de Tarragona.



Miquel
Malirach

Actor

Actor i doblador graduat en art dramàtic a l’escola El Galliner de Girona. Comença 
la seva trajectòria professional fent de cantant d’orquestra, com l’orquestra Costa 
Brava.

Fa el seu debut com a actor amb The Backroom dirigida per Xavier Pujolràs i a partir 
d’aquí comença un recorregut per diferents disciplines.

Ha participat a musicals com Cop de Rock de Dagoll Dagom, Verdaguer, ombres i 
maduixes del grup Obeses, Van Gogh, el musical, L’esquella de la Torratxa d’Egos 
Teatre. Ha treballat al Teatre Lliure amb El dúo de la africana i Vida Privada dirigides 
per Xavier Albertí i Frank V dirigida per Josep Maria Mestres. Al Teatre Nacional 
Taxi al TNC i L’Hèroe dirigida per Lurdes Barba. També ha treballat amb Sol Picó als 
espectacles Dancing With Froogs i Halab.  Amb Manel Dueso a Pensem (pausa) a la 
merda, One Arm al teatre Akadèmia dirigida per Agustí Estadella, entre d’altres.

Va formar part del duet còmic Mali Vanili amb el seu espectacle Lo nostre no funciona, 
i van ser coneguts per la cançó Espanya carinyo, lo nostre no funciona.
No és la primera vegada que treballa amb Joan Maria Segura, també l’ha dirigit a 
CabaretA i No cal anar a l’Havana.

En doblatge principalment el podem sentir fent dibuixos animats, i en televisió ha 
participat a El cor de la ciutat (3 capítols) i Com si fos ahir (1 capítol).



Cristina Murillo 
Galimany

Actriu

Llicenciada en Teatre Musical per l’Institut del Teatre de Barcelona, també s’ha format 
en teatre Música a l’Escola Coco Comin de Barcelona.

Ha format part d’espectacles com:

En teatre musical: Hoy No Me Puedo Levantar, Boig Per Tu, el musical de Sau, Tots som 
Ana Allen, Scaramouche (Dagoll Dagom), Sugar, Con Faldas y a lo Loco, La Monyos del 
Raval, Les Golfes del Maldà, Alicia Al País dels Mòbils, El Gran Llibre Màgic o Hercules 
el Musical.

En teatre de texts: Trece y Martes o Reservoir Cats i en pantalla en el personatge de 
Ana a la nova sèrie de Netflix El Inocente.



Albert Mora
Actor

Llicenciat a l’Institut del Teatre de Barcelona. És membre fundador de la companyia 
Egos Teatre, amb qui ha co-creat i interpretat espectacles musicals com Ruddigore 
(Premi de la crítica de Barcelona, Millor espectacle de la Fira de Tàrrega, Premi Gran 
Vía de los Musicales a la millor caracterització...), La casa sota la sorra o El crim de 
Lord Arthur Savile, els tres dirigits per Joan Maria Segura i Bernadas. Altres musicals 
en els que ha participat, inclouen, entre d’altres: Scaramouche (Dagoll Dagom, dir. 
Joan Lluís Bozzo), Molt soroll per no res (Àngel Llacer i Manu Guix), A la burgesa 
(Dir David Pintó), Fang i Setge (Dir. Marc Angelet). Amb la companyia banyolina 
Cor de Teatre ha girat arreu del país i per França i Suïssa, els espectacles Operetta 
(Dir. Jordi Purtí) i  Allegro (Paco Mir). Ha sigut guardonat com a Millor Actor de la 
Mostra de Teatre de Barcelona per Autoretrat III (Dir. Marti Torres)  i com a Mejor 
Actor de Reparto de los Premios Gran Vía de los Musicales per Ojos Verdes (Dir. 
Marc Vilavella). També ha estat nominat com a millor actor de teatre musical en tres 
ocasions (Ruddigore, La casa sota la sorra i A la burgesa).

Ha cantat com a cantant solista al Liceu amb la cantata d’Albert Guinovart i David 
Pintó, Conte de Nadal; a l’Auditori de Barcelona a la Misa de Bernstein i a la cantata 50 
milions de segons de Joan Vives i Pitu Español; al Palau de la Música amb l’espectacle 
Tango de Amor.

Recentment ha participat en els aclamats Jocs Florals de Canprosa de Jordi Prati Coll 
(Premi Ciutat de Barcelona 2018) i en la pel·lícula de Mar Targarona El fotógrafo de 
Mauthausen (4 premis Gaudí i  4 nominacions als premis Goya).

Actualment està girant el concert humorístic Tenors (cia. illuminati, dir. Toni Sans) i 
Troia (Dir. Joan Maria Segura i Bernades).



Enric ‘Xato’ 
Grau

Música original

Enric Grau Elias, nascut a Barcelona, es trasllada amb la seva família a Tarragona als 
6 anys, comença als 16 anys estudiant clarinet i solfeig al Conservatori Professional de 
Música de Tarragona, com no hi ha l’assignatura de trombó, inicia classes particulars 
amb un trombonista valencià, sergent de la banda militar de Tarragona. 

Comença cantant amb Els Supersonics (Reus), a l’Institut amb Aixelles Band veu i 
clarinet (Tarragona) i més tard amb La Gramola de la Iaia on ja hi canta l’Oriol Grau, 
el seu germà, actuant a festes majors i fent muntatges teatrals a (Escola Municipal 
d’Art Dramàtic “Josep Ixart” de Tarragona), . Músic, actor, tècnic de llums i de so al 
Col·lectiu de Teatre Necessari TRONO VILLEGAS des d’abans dels seus inicis (Quisca 
rellisca) així com actor i maquillador a Dames i Vells.

El 1989 es traslladà a Barcelona on segueix els estudis de trombó al Conservatori 
Municipal del Bruc amb cursos al Taller de Músics.
Entra com a trombonista al grup de ska Dr. Calypso i graven la primera maqueta, 
continuen actuant pels PP.CC., Euskadi, la península i part d’Europa durant 30 anys 
amb 8 discs publicats i col·laboracions com per exemple amb Fermí Muguruza, també 
amb Laurel Aitken un dels mítics creadors de l’ska. Comparteix escenari amb Rufus 
Thomas, Skatalites, Rico Rodriguez.

Ha composat treballant juntament amb membres del grup Dr. Calypso cançons com 
Pole man, Aquesta nit, Latin Soul, The Modern Despot, Cinecittá, Rufufú, etc. 
L’any 1998 per encàrrec de l’Associació catalana d’escoles de Música composa dues 
peces per a un disc recopilatori on va unir Dr. Calypso amb l’Orquestra Simfònica de 
Joves de Terrassa dirigida per Pere Cases, actuant en directe a Barcelona a la festa de 
cloenda del V Festival de Música dels Joves Europeus on hi assistiren 15.000 alumnes 
i professors.

Tècnic i productor en la gravació del 1r disc dels Lord Kaya (Ska) publicat per 
Liquidator a Madrid i del 1r disc de Katarrama Stuma (Hardcore), gravacions de 
maquetes tant per Dr. Calypso com per a altres bandes com Cheb Balowsky, Skatobit, 
Obni, Subterranean kids, Acció directa, Discipulos de Otilia i Shake Soul music.
El 2003 juntament amb membres de Skatalà (1a banda de Ska dels PP.CC.) i Dr. Calypso 
crea The Fenicians, grup de Skajazz amb dos discs publicats.

Ha composat la música de la darrera Gala de l’Aniversari del Nàstic montat per la Sala 
Trono, 1r Cabaret Bildelberg, Cabaret Católiques i de dretes, Cabaret La Pasión de 
Shirley. Actualment actúa amb la banda de Soul The Twisted Weels acompanyant en 
Tommy Hunt, mític cantant dels The Flamingos.



Ramon 
Beneito

Cap tècnic i disseny 
de llums

Acaba els estudis d’electrònica de comunicacions el 1994. L’any següent comença a 
treballar com a operador d’espectacles al parc temàtic Port Aventura. Des del 1995 ha 
treballat en diverses companyies de teatre, en diverses empreses del sector, sempre 
realitzant tasques d’il·luminació per a teatre, música, dansa, circ… En l’actualitat 
treballa com a cap tècnic a la Sala Trono des de el 2003, al Teatre Auditori de Salou, i 
col·labora amb diverses empreses del sector.

A més de les tasques tècniques ha realitzat els dissenys de llums dels espectacles de la 
SALA TRONO: Bildelberg Club Cabaret, Menú del día, El don de las sirenas, Lord K o 
Al Sostre.



Fitxa Tècnica
— Espai escènic
Espai escènic ideal: 800x600 cm. Alçada de barres: 600 cm.

— Maquinària escènica
Camara negra llisa a la italiana
Pantalla 400x200 cm. penjada al fons (no aporta la companyia) 3 barres 
electrificades a l’escenari

— Il·luminació
No aporta la companyia
Taula de regulació LT (hydra, piccolo) 8 PAR64 CP62
18 PCs 1Kw
5 PCs 2Kw
10 retalls 1Kw
3 PAR Led RGBW
1 concentradora
6 peanes
Llum de sala regulada per taula
1 Maquina de partícules HAZER

— So
No aporta la companyia
PA adequada a l’aforament de la sala 2 monitors a l’escenari
3 sistemes sense fils
3 diademes DPA
1 taula de mescles digital tipus Yamaha-01 (mínim 5 entrades,
4 sortides)

— Vídeo
1 projector de 5000 lm (pot aportar la companyia)
Cablejat VGA per arribar a cabina

— Personal del teatre
1 tècnic de llums
1 tècnic maquinista
1 tècnic de so

— Horaris
Muntatge: 6 hores
Proves: 90’
Funció: 75’
Desmuntatge: 60’



La Crítica ha dit...

— VOLTAR i VOLTAR per les Arts Escèniques
Per Imma Barba & Miquel Gascón

“Textos plens de cinisme, una acurada coreografia de Alexandra Palomo, 
un espectacular vestuari de Joan Maria Segura i Bernadas i un magnífic 
disseny de llums de Ramon Beneito, han arrodonit una peça que ens ha 
divertit i de la que hem gaudit.”

Enllaç a l’article original: http://bit.ly/2G4K8Id

— CATALUNYA PRESS
Per Pablo-Ignacio de Dalmases

“La interpretación, a cargo del propio Oriol Grau, con Alexandra Palomo 
y Albert Mora, es trepidante. La capacidad de fregolismo de los tres 
intérpretes resulta a todas luces ilimitada, pues sus cambios de vestuario 
son constantes, jugando con la alteridad de sexos y géneros. La acción 
dramática tiene su base en el texto, pero tanta importancia como éste, 
adquieren las canciones con música de Enric ‘Xato’ Grau y el movimiento 
en escena, casi coreográfico.”  (...) “Decir que ‘Les variacions Bildelberg’ 
es un espectáculo entretenido es quedarse corto. Resulta uno de los 
espectáculos más descarados, iconoclastas y divertidos que hemos visto 
en estos últimos tiempos. La Sala Trono demuestra con ello que para 
plantear sobre un escenario cuestiones fundamentales de nuestra vida 
suele siempre resultar más eficaz hacerlo desde la sátira, que desde la 
tragedia.”

Enllaç a l’article original: http://bit.ly/38abSH6

https://voltarivoltar.com/2019/12/21/088-teatre-les-variacions-bildelberg-🐌🐌🐌🐌-escenari-joan-brossa-temp-19-20-espectacle-058-2019-12-20/
http://bit.ly/38abSH6


— EN PLATEA
Per  Andrea Forero

“Las coreografías maravillosamente creadas por Alexandra Palomo y 
Joan Maria Segura permiten que el espectador se mantenga enganchado 
en todo momento a la función. Junto con el diseño audiovisual, esta 
genera un espacio catalizador para el dialogo que acompaña toda la 
obra, lo que también permite concatenar las acciones que «el club» toma 
a nivel mundial. Por su parte, destacar el completamente irreverente 
y muy acertado vestuario para la puesta en escena; ya que muestra ese 
atrevimiento necesario para despertar emociones, pensamientos y 
permite que nos identifiquemos con la toma de decisiones a las que nos 
enfrenta la obra.” (...)

“La obra nos permite disfrutar de los vibratos de Albert Mora y de las 
locas y varias interacciones que los actores y actrices crean sobre las 
tablas y que logran crear esa atmósfera picantona, sexy y descaradamente 
directa que nos muestra los momentos de mayor intensidad de la puesta 
en escena.” (...) “Esta divertida y picaresca obra ofrece momentos épicos 
en los que sientes en una encrucijada. Debes escoger entre dos bandos y, 
¡cuidado!, tu decisión podría cambiar la historia mundial por completo. 
Sin embargo, interviene el sentido común, el pensamiento colectivo, la 
religión y la política lo que permite entrar en decisiones polémicas en 
todo momento.”

Enllaç a l’article original: http://bit.ly/2u0WFtm
— EL PUNT AVUI
Per Pablo-Ignacio de Dalmases

“La direcció de Joan Maria Segura ha esbandit l’acció, deixant-la en una 
estructura tan fàcil com eficaç. Sens dubte, és un espectacle que busca i 
necessita l’escàndol del públic, que el remo gui i el faci jugar.”
(...)
“Les Variacions Bildelberg  s’atreveix a fer farsa de traç gruixut sobre 
situacions de forta càrrega moral. Amb tota la mala llet del món.”
(...) 
“Vestuari molt treballat, coreografia sicalíptica per moments i unes ganes 
de traspassar la indignació ciutadana a través de la farsa més roent que 
beu de l’aigua enverinada de Dürrenmatt.” 
(...)
“Oriol Grau, com Dürrenmatt, fa una anàlisi càustica del Poder i comprova 
que l’ADN es manté invariable encara que variïn en sexe o la seva naturalesa 
d’humà o de robot.”

Enllaç a l’article original: http://bit.ly/2QZUY8B

http://bit.ly/2QZUY8B




La SALA TRONO de teatre i dansa 
es va iniciar com a productora 
teatral l’any 2008 amb El lleig 
de Marius von Mayenburg. Una 
crítica ferotge a l’ús i abús de les 
operacions de cirurgia estètica. 
Aquest espectacle, sortosament, 
va ser un èxit de crítica i de públic 
i, després de passar per la SALA 
TRONO durant dues setmanes 
i pel Teatre Tantarantana de 
Barcelona durant quatre més, 
va fer una gira per 30 poblacions 
catalanes i va endur-se dues 
distincions importants: menció 
especial del jurat Premi Beca 
Metropol 2008 i la nominació 
als premis Butaca 2008 com a 
millor espectacle de petit format. 
Amb aquest precedent, la SALA 
TRONO decideix continuar amb 
la producció teatral de qualitat 
confiant i apostant per la 
dramatúrgia contemporània. Ja 
sigui del nostre país o europea. 
Aquest any també coprodueix 
l’espectacle de dansa Una del 
montón amb la cia. que porta 
el mateix nom i que va fer una 
gira imparable per tot l’Estat 

espanyol.

La segona producció va ser 
l’últim text de l’autor valencià 
Paco Zarzoso, que porta per títol 
L’Impossible a proposta de la 
SALA TRONO. El text va veure la 
llum el mes de setembre de 20009 
a la petita sala de Tarragona. 
Les previsons de temporada es 
van desbordar i es van haver 
de doblar totes les funcions 
programades per la demanda 
del públic. L’Impossible es va 
representar a la SALA TRONO, 
la fira de Manacor, el teatre 
municipal de Valls i la mostra 
Butaka d’Olesa de Montserrat.

L’any 2010, la SALA TRONO 
s’atreveix amb la producció 
de dos espectacles, el primer 
és un musical original. Killer 
amb text de Guillem Clua i 
música de Xavier Mestres serà 
la seva tercera producció. Un 
thriller musical per a un actor 
i tres músics. Una aposta molt 
arriscada i important que suposa 
produir i crear un musical 
original en català amb tres 



dels creadors contemporanis 
més prometedors de l’escena 
catalana: Guillem Clua, Xavier 
Mestres i Joan Maria Segura a 
la direcció. Aquest espectacle es 
va estrenar a la SALA TRONO 
el 16 de setembre de 2010 i es va 
representar al teatre Kursaal de 
Manresa, 5 setmanes a la Sala 
Muntaner de Barcelona i va fer 
gira per Catalunya l’any 2011.

L’any 2010 es va estrenar La 
marató de Nova York d’Edoardo 
Erba. Una comèdia que corre sola 
des de fa 15 anys i un desafiament 
que vencen els dos protagonistes 
que corren durant tot el que dura 
la peça Interpretar i córrer.
Dirigida per Juan Carlos Martel i 
protagonitzada per Albert Triola 
i Joan Negrié es va estrenar a la 
Villarroel el 7 de setembre de 
2010, va ser-hi durant quatre 
setmanes i va fer gira per 
Catalunya amb gran èxit de 
crítica i públic.

El 2011 va produir Bildelberg 
Club Cabaret, un espectacle de 
cabaret polític escrit i dirigit per 
Oriol Grau que va ser l’èxit sense 
precedents en la història de 
les produccions de la sala. Tres 
mesos en cartell al petit teatre de 
Tarragona, València i temprada 
a Barcelona.

L’any 2012 produeix Parlour 
Song de Jez Butterworth. Una 
coproducció amb el CAER i que 
va fer temporada al teatre Goya 
de Barcelona. Tot un salt per a 
una sala com la Trono.

El desembre de 2012 estrena Red 
Pontiac de Pere Riera, un text 
sorgit del Torneig de dramatúrgia 
de TA. Temporada al Poliorama i 
més de 40 bolos per Catalunya. 
També el mateix mes es presenta 
Menú del día de Marília Samper 
que fa temporada al teatre 
Tantarantana.

Per celebrar els 10 anys de la sala, 
es presenta la desena producció. 
En aquest cas, una coproducció 
internacional amb el Banfield 
Teatro ensamble de Buenos 
Aires. El don de las sirenas de 
Pere Riera, que fa temporada a la 
Sala Beckett de Barcelona.

El 2014 estrena el cabaret 
Catòliques i de dretes d’ Oriol Grau 
i Enric “Xato” Grau. La següent 
temporada produeix i s’estrena 
You Say Tomato de David Yago. 
Una crítica del sistema cultural 
actual i una reflexió sobre els 
somnis frustrats interpretada 
per Anna Moliner i Joan Negrié 
que va ser guardonada amb el 
premi de la Crítica Serra d’Or 
com a millor text de l’any.
Durant la temporada 2016-2017 
es va estrenar Lord K, una obra de 
creació sobre la figura de Lorca i 
Això És Tot, un espectacle sobre 
la història de la SALA TRONO 
dirigit per Israel Solà amb Oriol 
Grau i Pau Ferran interpretant 
les germanes Sala i Trono que 
cada funció comptava amb un 
convidat especial vinculat a la 
sala. 



L’any 2017 es va estrenar una de 
les produccions més ambicioses: 
Els Tres Aniversaris de Rebekka 
Kricheldorf. Una coproducció 
de SALA TRONO, teatres de 
Tarragona, teatres de Valls, 
teatres de Reus, La Villarroel i 
el Teatre de Salt que va obtenir 4 
nominacions als premis Butaca 
i cinc candidatures als premis 
Max entre elles millor espectacle, 
millor director i millor actriu 
protagonista.

El 2018 s’estrena Al Sostre, 
dirigida per Israel Solà i amb la 
interpretació d’Oriol Grau i Pau 
Ferran. Una comèdia de Nigel 
Planer, el conegut Neil de la 
sèrie britànica Els Joves, sobre 
en Lapo i en Loti, dos artesans 
que treballen per Miquel Ángel 
pintant el sostre de la Capella 
Sixtina.

El maig de 2019 s’estrena Les 
Variacions Bildelberg. Oriol Grau 
torna a firmar i protagonitzar la 
segona part del Bildelberg Club 
Cabaret, que ja va ser un èxit 
l’any 2011. En aquesta ocasió, 
amb l’ajuda de la intel·ligència 
artificial interpretada per Albert 
Mora i Alexandra Palomo i la 
direcció de Joan Maria Segura i 
Bernadas. L’obra rep molt bones 
crítiques i fa temporada a la 
SALA TRONO i l’Escenari Joan 
Brossa de Barcelona convinant-
ho amb una gira per Catalunya 
i les Illes Balears la temporada 
2019-20. 

El setembre de 2019 la SALA 

TRONO es torna a atrevir amb 
una gran producció: Vaselina de 
Gabriele di Luca i traducció de 
Joan Negrié, dirgida per Sergi 
Belbel amb Lluïsa Castell, Joan 
Negrié, Joan Miquel Reig, Artur 
Busquets i Karin Barbeta. Una 
corpoducció sense precedents 
amb els Teatres de Tarragona, 
Teatres de Valls, Teatre Bartrina 
de Reus, Teatre Àngel Guimerà 
del Vendrell i el Teatre Auditori 
Felip Pedrell de Tortosa. Aquesta 
comèdia divertida, punyent 
i irreverent s’estrena el 10 de 
setembre a La Villarroel de 
Barcelona on hi fa temporada 
fins el 20 d’octubre i comença 
una gira per Catalunya fins el 
desembre de 2019. 

A l’octubre, la SALA TRONO 
estrena la tercera producció del 
2019: Una Altra Nit de Pau Ferran 
i Bàrbara Roig. Una apropiació 
del text de Harold Pinter sobre 
el paisatge, l’accent, i sobretot 
els records que compartim les 
persones del Camp de Tarragona. 
L’obra rep molt bones crítiques 
i fa temporada a El Maldà de 
Barcelona fins el novembre de 
2019. 

www.salatrono.com

http://www.salatrono.com




Sala Trono Armanyà
Carrer d’Armanyà, 11

43004 Tarragona

Distribució:
Mariona García — distribucio@salatrono.com — 606 10 10 93


